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حتت عنوان «وسائل التباعد االجتماعي»
ويف مقال افتتاحي سابق تطرقنا إىل خطورة
اإلفراط يف استخدام منصات التواصل
االجتماعي اإللكرتونية الشائعة يف هذا العصر ،وأتثريها
السليب على بنية األسرة ،اليت هي أصغر وحدة بنائية
للمجتمع اإلنساين .ومما ابت معلوما أن هلدم أي جمتمع ،ما
عليك إال أن تفك أواصر األسرة فيه ،وهذا ما حيدث حرفيا
اآلن ،فأواصر القرىب الطبيعية داخل األسرة الواحدة تتفكك
شيئا فشيئا ويوما فيوما ،وبينما كان أفراد األسرة الواحدة
خالل العقدين املاضيني ميكثون وقتا أطول معا كل يوم
على موائد الطعام املُ َح َّضر منزليا ،وحول شاشات التلفاز
ملتابعة برانمج واحد مشرتك ،أمسى اآلن اجتماع هؤالء
على طعام واحد حيدث على سبيل الندرة يف مناسبات
خاصة ،لتفضيل معظمهم األطعمة اجلاهزة السريعة أثناء
العمل والدراسة خارج البيت ،كما أن تالقيهم الذي كان
مألوفا فيما مضى حول شاشات التلفاز القدمية ابت شبه
منعدم اآلن ،نظرا إىل السيل اجلارف من القنوات التلفزيونية
اليت توفر لكل فرد بغيته الشخصية ،سواء على شاشات
التلفاز ،أو اإلنرتنت ،أو حىت الساعات املدجمة ،فاآلن ال
توجد الجتماع األسرة أي دو ٍاع كما كان يف املاضي ،وهنا
مكمن اخللل.
ويف افتتاحيتنا هلذا الشهر نربز جانبا آخر من التأثريات
السلبية ،ولعله أشد أبسا وخطورة ،لكونه يؤثر على كل
األفراد ،بشكل مباشر وسريع ،وهذا التأثري يتمثل يف عجز من
يقع يف سجن تلك املنصات والعوامل االفرتاضية عن الفكاك
منها مهما حاول وسعى إىل ذلك .األمر شبيه إىل حد كبري
بعجز متعاطي العقاقري املادية املخدرة عن اإلقالع عنها ،غري
أن مدمن استخدام منصات التواصل االجتماعي يكون واقعا
التقوى

ُ
إ ْدمَ ٌ
وك ٌّ
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ان ُس ِ
ِ
وَ ُس ُم ٌ
وم ِف ْك ِر َّي ٌة
حتت طائلة نوع آخر من اإلدمان ،وهو ما يسمى ابإلدمان
السلوكي ،الذي يعرف أبنه شكل من أشكال اإلدمان الذي
يقع فيه املدمن إبفراطه يف ممارسة سلوك يعتمد على املكافأة
غري املادية ،غاضا الطرف عن كل النتائج السلبية البدنية أو
العقلية أو االقتصادية أو االجتماعية .فاملدمن السلوكي ينساق
جتاه تدمري كيانه النفسي والروحي بنفس السرعة واألسلوب
اللذَين ينساق هبما املدمن العقاقريي جتاه تدمري كيانه العقلي
واجلسدي.
ومن ابب حدث وال حرج جند قامسني مشرتكني بني الفريقني
املدمنني ..كالمها مدمن وكالمها يندفع حنو هوة اهلالك ال
إراداي وال شعوراي ،ومما ال شك فيه أن مسألة عدم الشعور
خبطورة املوقف والوضع تعد كارثة فتاكة حبد ذاهتا.
وألن السموم مكروهة على إطالقها ،حبيث ال ميكن لعاقل
كرًها ،أصبح
و ٍاع اإلقدام على تناوهلا إال جاهال أو ُم َ
سيَّة بعض األفكار
لزاما علينا توعية من جيهلون مدى ُ ِّ
واملعتقدات ،فاألفكار واملعتقدات الفاسدة هي منشأ كل
األدواء الروحانية منذ القدم ،األمر الذي ابت مت َفقًا عليه
اآلن لدى علماء النفس السلوكي واالجتماعي والرتبوي،
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والسموم الفكرية ليست بأقل خطرا من السموم املادية،
بل إنها أدهى وأمر ،فبينام تقتل السموم املادية األفراد،
ُتهلك السموم الروحانية والفكرية األرس واملجتمعات.

وأيضا علماء الدين املتنورين.
وال شك أن من السموم ما قد ينفع أحياان ،ولكن مهال!!
إن السم الناجع حني نستخدمه فيما ينفع فإن وصفه ابلسم
ال يكون وصفا حكيما ،بل إن وصفه ابلرتايق أحكم وأوىل.
وإثراء لقراء العربية األعزاء ،وإمياء إىل ما لفكرة االفتتاحية
من خطورة ،نقتطف من الشجرة الطيبة ،أي اخلالفة ،كلمة
لسيدان أمري املؤمنني أيده هللا تعاىل بنصره العزيز ،تبني أن من
السموم ما هو عقائدي ،ينمو منو اجلراثيم السامة يف بيئات
األفكار القذرة ،متاما كما تنمو وتتكاثر اجلراثيم اجملهرية يف
بيئة اهلواء الفاسد .والسموم الفكرية ليست أبقل خطرا من
السموم املادية ،بل إهنا أدهى وأمر ،فبينما تقتل السموم
املادية األفرادُ ،تلك السموم الروحانية والفكرية األسر
واجملتمعات .هذه الدقيقة املعرفية طاملا أومأ إليها سيدان
املسيح املوعود (عليه الصالة والسالم) الذي هو مبعوث
العناية اإلهلية لشفاء اإلنسانية من أسقامها الروحانية يف هذا
العصر ،وهو نفسه القائل:
ات َم ْر َضى َم ْق َد ِمي
َوَق ِد اِْقـتَ َض ْت َزْفـ َر ُ
َف َح َض ْر ُت َ َّ
وس ِشفَا ِء
حا ًال ُك ُؤ َ

وتتلخص مهمة املسيح املوعود (عليه الصالة والسالم) يف
إعادة اإلميان املفقود ،وتعليمنا دقائق التقوى ،ف ِع ٌلم دون
إميان ،كعمل بال تقوى ،كالمها سم زعاف ،والعينة بينة ،وهبذا
تشهد وقائع عصر احلداثة الذي نعيشه ،فكم من خمرتعات
ومبتكرات كان يُرجى منها الرفاه وسهولة احلياة ،ولكنها اآلن
وابل على اإلنسانية ،وسم زعاف تتجرعه وال تكاد تسيغه!
هذا وإىل جانب كلمة سيدان أمري املؤمنني (أيده هللا تعاىل
بنصره العزيز) ،يُتاح لقارئ التقوى الكرمي تناول جرعة معرفية
ومضاره،
إضافية حول مفهوم اإلدمان ومنشئه ،وصوره،
ّ
وتداعياته ،وسبل وخيارات الشفاء منه ،وذلك إدراكا حلقيقته
أوال ،مث عقدا للعزم على الفكاك من براثنه .فاألصل يف
كل عمل يُرجى من ورائه نفع حقيقي أن يكون قائما على
التقوى ،فلينب املسلمون ما يبنون من مساجد ضخمة فخمة!
لن ينفعهم سوى مسجد أُسس على التقوى من أول يوم،
ويف هذا املضمار نرى مجاعة اآلخرين يف هذا العصر تسابق
نفسها ،ومؤخرا افتتح سيدان أمري املؤمنني املسجد املبارك
يف إسالم آابد تلفورد -بريطانيا ،ليكون صفحة جديدة يف
اتريخ سلوك هذه اجلماعة املباركة على درب التقوى ..كما قد
أعطى حضرته إشارة البدء إبطالق موقع جملة التقوى الرمسي،
ليكون منربا انطقا ابسم اجلماعة اإلسالمية األمحدية وانشرا
رسالتها التثقيفية الدعوية.
ندعو هللا القدير  أن جيعل للمسجد املبارك وموقع
التقوى نصيبا موفورا من امسيهما ،ليكوان امسني على
مسميهما .كما نسأل هللا القدير  أن يوفق اإلنسانية
مجعاء إلدراك كنه األخطار احملدقة هبا ،ويهديها إىل اتباع
طبيبها َّ
املعي من قِبَله  ،إذ ال شفاء يُرجى دون اتباع
اهم َمن ابتغى شفاءه بغري ذلك
وصفة الطبيب احلق ،وو ٌ
السبيل.
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﴿وِم َن َّ
الل ْي ِل َفـَتـ َه َّج ْد بِ ِه َن ِف َل ًة ل َ
َك
َ
َاما َْم ُموًدا﴾
َع َسى أَ ْن يَـْبـ َعثَ َك َربُّ َك َمق ً
(اإلسراء )80

خصائص المقام المحمود
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من تفسري :حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد
املصلح املوعود 
اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود وا إلمام املهدي

التقوى

شرح الكلمات:
انم
يهجد ُهجوًداَ :
َت َّج ْدَ :ه َج َد الرج ُل ُ
القوم:
سهر (األقرب)َّ .
ابلليل؛ َ
هتج َد ُ
استيقظوا للصالة أو غريها (اللسان).
فالن :أعطاه
انفل ًة :ن َفل الرج ُل ين ُفل َنـ ْف ًال ً
انفل ًة من املعروف مما ال يريد ثوابَه منه.
جعل هلم ما غنِموا.
ن َفل
ُ
اإلمام اجلن َدَ :
النافلة :الغنيم ُة؛ العطي ُة؛ ما تفعله مما ال
جيب؛ ول ُد الولد (األقرب).
التفسري:
اعلم أن ضمري الغائب يف قوله تعاىل
هج ْد به﴾ عائد على القرآن الكرمي،
﴿فتَ َّ
واملراد :على اإلنسان أن يهتم بقراءة القرآن
خاصا.
الكرمي يف صالة التهجد
اهتماما ًّ
ً
التهجد يعين االستيقاظ من النوم .وهذا
يعين أن النوم قبل صالة التهجد ضروري.
فالذين يرهقون أنفسهم ساهرين الليايل
فإهنم ال يقومون ابلعبادة ،وإمنا يُ ِ
بطلون ما
يريده الشرع ،ومثل هذه العبادة منافية ملا
يهدف إليه القرآن الكرمي .كان النيب 
آخره لصالة
ينام ً
دائما يف أول الليل ويقوم َ
التهجد (البخاري :التهجد).
لقد أوضح هللا تعاىل هنا أن إاتحة فرصة
العبادة منٌّة رابنية على العباد .فيا أسفا
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على الذين يؤّدون الصالة وكأهنا غرامة
عليهم .لقد قال النيب  إمنا الصالة زايرة
العبد لربه؛ وزايرة الرب إنعام ،إذ ليس
هناك من عاقل يعترب زايرة احملبوب غرام ًة.
عرف النيب  العبادة قائال« :أن
لقد ّ
تعب َد هللاَ كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه
يراك» (مسلم :اإلميان) ..أي إمنا الصالة
احلقيقية أن تتمكن من رؤية هللا ،أو أن
تكون على يقني  -على األقل  -أنه
يراك .إ َذن فمن الظلم العظيم أن يُعترب
مثل هذا اإلنعام العظيم غرام ًة .واحلق أن
الصالة ِمن أعظم النعم اإلهلية ،بل أؤمن
أن الذي يرتك صالة واحدة ال ميكن أن
ُيـ َع ّد من املصلِّني ،ألننا مأمورون إبقامة
الصالة ،وإن إقامة الصالة تستلزم املواظبة
عليها؛ ولكن إذا تُركت صالة واحدة مل
يبق أي دوام وال مواظبة.
إعالن من
وقوله تعاىل ﴿انفل ًة لك﴾ ميثّل ً
هللا تعاىل أن إاتحة فرصة العبادة منٌّة إهلية
على العباد.
أو من املمكن أن صالة التهجد مل تكن
واجب ًة على األنبياء السابقني ،وعليه فيعين
قوله تعاىل لنبيه ﴿ انفل ًة لك﴾ أن فرصة
هذه العبادة إنعام خاص لك.
يبعثَك ربُّك
أما قوله تعاىل ﴿عسى أن َ
عظيما .ذلك
ً
مقاما حمموًدا﴾ فيتضمن نبأً ً
تعرض للسباب
ْأن ال أحد يف الدنيا َّ
والشتائم بقدر ما تعرض لـه نبينا ،
بل رمبا مل يتعرض حىت أكرب اللصوص
والصعاليك وال َف َسقة وال َف َجرة يف التاريخ

وعندي أن «املقام املحمود» إشارة إىل ظهور اإلمام املهدي ً
أيضا .ذلك أن من
عالمات زمن ظهور اإلمام املهدي إعر َ
اض املسلمني عن تعاليم اإلسالم ومتادِي
الكفار يف كفرهم ،ويف مثل ذلك الوقت سيبعث الله ذلك َ
البطل الذي سيوقف
مجرى تلك الشتائم والسباب ضد النبي  ويح ّولها إىل املدح والثناء...
اإلنساين إىل واحد مباليني املاليني من
السباب الذي تعرض له الرسول الكرمي
 إىل اليوم؛ وجز ًاء على ذلك قد آاته
عز
هللا تعاىل هذا املقام احملمود .يقول َّ
ِمن قائل :اي حممد ،كما أن العدو ال مي ّل
ِمن سبِّك ،كذلك سوف أجعل املؤمنني
يصلّون عليك على الدوام ،ابإلضافة إىل
ثنائي عليك من العرش .فما قيمة سباب
العدو إزاء هذه الصلوات والثناء.
ويعين «املقام احملمود» مقام الشفاعة
أيضا ،إذ الثابت من احلديث أن كافة
ً
األمم سوف ترجع إىل النيب  يوم القيامة
ايئس ًة من أنبيائها ،وتتوسل إليه ،فيش َفع
هلا( .البخاري :التفسري ،اإلسراء ،قوله
تعاىل :ذرية من محلنا مع نوح) .وكأن هللا
سائر األمم اليت كانت
تعاىل سيدفع هكذا َ
تسب النيب إىل تعظميه  .وال شك أن
هذا مقام سا ٍم ًّ
جدا.
وعندي أن «املقام احملمود» إشارة إىل
أيضا .ذلك أن
ظهور اإلمام املهدي ً
من عالمات زمن ظهور اإلمام املهدي
اض املسلمني عن تعاليم اإلسالم
إعر َ
ومتا ِدي الكفار يف كفرهم ،ويف مثل ذلك

البطل الذي
الوقت سيبعث هللا ذلك
َ
سيوقف جمرى تلك الشتائم والسباب
وحيوهلا إىل املدح والثناء،
ضد النيب ّ 
﴿عسى أَ ْن
حتقي ًقا للوعد اإلهلي لنبيه َ :
َيـْبـ َعثَ َك َربُّ َك َم َق ًاما َْم ُموًدا﴾ .ولإلسهام
يوما
يف هذه اخلدمة املباركة قد ح ّد ُ
دت ً
يف السنة لالحتفال ابلسرية النبوية ،حيث
يعب فيه اخلطباء من شىت الدايانت واملِلل
ّ
عن انطباعاهتم القلبية حول سرية الرسول
الكرمي .
املقام احملمود بعد
لقد َ
ذكر هللا تعاىل هنا َ
الصلوات اخلمس والتهجد ،ويف هذا
إشارة إىل أن الذي يرى أن أعداءه قد
كثروا وأن األشرار قد ازدادوا فليعلم أن
عالج ذلك ليس أن يشتبك معهم ،وإمنا
عليه أن يدرك أن هذه الفنت لن تزول عنه
إال ابإلانبة إىل هللا تعاىل واالبتهال على
العتبة اإلهلية؛ بل الواقع أن االبتهال أمام
مدحا
حول اللوم ً
هللا تعاىل إذا بلغ املنتهى ّ
دعاء .وهذا ما حدث يف زمن
و َّ
السب ً
النيب  ،حيث أصبح الذين كانوا يسبونه
حمبّني له صادقني .وأروع مثال على ذلك
من بني الرجال هو مثال عمرو بن العاص
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وخالد وعكرمة ،ومن بني النساء هند ،إذ
مل يذعن هؤالء للنيب  إال نتيجة أدعيته
وابتهاالته ،إذ كان من احملال ألي إنسان
أن ميحو من قلوب هؤالء ما انطوت عليه
من احلقد والبغضاء ضده .
يقول بعض اجلاهلني :يبدو أن الناس كانوا
يسبّون النيب ( )هلذه الدرجة لوجود
ٍ
عيب فيه  -والعياذ ابهلل!
وأقول :كال .إهنم ما كانوا يسبونه لعيب
فيه ،وإمنا لشمائله وحماسنه .ذلك أنه مل
أيت يف الدنيا أي نيب ُجعل أُسوًة حسن ًة
حفظ وقائع
للناس أمجعني ،ولذلك مل يتم ُ
حفظا كامالً .هناك
حياة أي من األنبياء ً
شخص واحد فقط بني زعماء أداين
العامل كلها ال تزال وقائع حياته حمفوظ ًة
بكل تفاصيلها ،وهو رسولنا الكرمي .
أكل
كل حادث من حياته الشريفة من ٍ
وشرب ،ومشي وجلوس ،وكالم وحديث،
مسج ٌل يف التاريخ .وكما
وحركة وسكو ٍنَّ ..
أن الناس يبالغون يف البحث والتنقيب
عن تفاصيل حياة أحد كذلك ضبط
ضبطا
هللا تعاىل أفكار النيب  وأعماله ً
دقي ًقا ،وق ّدمها للعامل .أليس صموُده 
التعظيم واالحرتام يف
أمام األعداء وإحرا ُزه
َ
نظر العقالء معجزة عظيمة؟ وإذا كانت
هذه العزة اليت حازها  بعد اختبار اتم
مقاما حمموًدا فليس
ال ميكن أن َّ
تسمى ً
مقاما
تسمى ً
يف الدنيا أي عزة ميكن أن ّ
حمموًدا!
احلق أن ما ُس ِّجل يف يوم واحد من حياته
التقوى

الشريفة من أحداث مل ُي َفظ مثلُه من
حياة سائر األنبياء جمتمعني .فماذا عسى
أن جند من أحوال هذه الشخصيات وقد
الغموض واخلفاء مبرور
حياتا
اكتنف َ
ُ
الزمن .إ ًذا فليس من املعقول أن يتباهى
اعما أن نبيه
أحد من أتباع امللل األخرى ز ً
مل يتعرض للطعن بقدر ما تعرض له نيب
اإلسالم!
وعندي أن هللا تعاىل قد ق ّدر لنبيه 
ٍ
مقامات حممود ًة عديدة ،وأن أول مقام
حممود تبوأه النيب بعد نـزول هذه اآلية
هو املدينة املنورة .ذلك أن استيطانه 
ابملدينة تسبب يف ذيوع صيته وانتشار
ثنائه يف العامل .والدعاء املذكور يف اآلية
أيضا يشري إىل األمر نفسه.
التالية ً
ُل َر ِّب أَ ْد ِخل ِْن ُم ْد َخ َل ِص ْد ٍق
﴿وق ْ
َ
ِ
ِ
ٍ
اج َع ْل ِل م ْن
َوأَ ْخر ِْج ِن ُْم َر َج ص ْدق َو ْ
لَ ُدنْ َك ُسل َ
ْط ًان نَ ِص ًريا ﴾ (اإلسراء )81
شرح الكلمات:
ميمي يقال:
ُدخل:
دخل :امل َ
ُم َ
مصدر ٌّ
ٌ
أيضا:
دخالً ،و ً
وم َ
دخل ُ
َ
يدخل دخوالً ُ
اسم
دخالً .وهو ً
وم َ
َ
أدخلته إدخاالً ُ
أيضاُ :
وظرف زمان ومكان (التاج).
مفعولُ ،
نقيض الكذب؛ الفضلُ؛
ِصدق :الصدقُ :
الصالح؛ ا ِجل ُّد؛ الشد ُة والصالب ُة .فإذا
ُ
ِ
ٍ
قلت :رج ُل صدق أي ن ْع َم
أضفت إليه َ
َ
فاضل
فعل ٍ
ويعب عنكل ٍ
الرج ُل (األقرب)َّ .
ظاهرا أو ابطنًا بصدق ،فيضاف إليه ذلك
ً

الفعل الذي يوصف به (املفردات).
التفسري:
يقول هللا تعاىل لنبيه  مشريًا إىل أول
املقامات احملمودة اليت سيناهلا نتيجة دعائه
وإانبته :سوف خنرج بك اآلن  -وف ًقا للنبأ
املذكور يف حادث اإلسراء  -من مكة
مقاما حمموًدا
إىل مكان آخر سيكون ً
لك؛ فعليك أن تنهمك من اآلن يف
رب،
الدعاء واالبتهال هلذا األمر ،وقل :اي ِّ
أَ ِ
دخلْين تلك املدينة حبيث يكون دخويل
إايها مبارًكا يف الظاهر والباطن ،كما
أَخر ِْجين من هذا املكان الذي أان مقيم فيه
أيضا
حاليًا أي مكة حبيث يكون خروجي ً
ظاهرا وابطنًا ..أي ال ت َدِع الكفار
مبارًكا ً
ينجحون يف نواايهم ألهنم يريدون طردي
مهان حبيث ال يبقى يل
من الوطن ذلي ًال ً
أي أتثري وكرامة بني القوم.
وابلفعل استجاب هللا هذين الدعاءين
لنبيه  ،إذ مل يتمكن الكفار من طرده
على الوجه الذي أرادوه ،وإمنا هاجر
هو بنفسه من مكة إىل املدينة يف موعد
بناء على توجيه إهلي .كما أن
مناسب ً
أيضا كان
دخوله « املقام احملمود» ً
دخوال مبارًكا للغاية ،حيث خلق هللا تعاىل
هناك آالفًا من الفراشات الروحانية اليت
ما برحت تطوف حول طلعته  البهية،
دائما إىل وجهه النوراين ،واليت بلغ
وتتطلع ً
َولَُها به ًّ
حدا ال جند له نظريًا يف العاملني.
قد يعرتض أحد على هذا املفهوم ويقول:
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كان خروج النيب  من مكة قبل دخوله
املدينة ،فلماذا ذكر القرآن الدخول قبل
اخلروج؟ وجوابه :إن نبأ اخلروج كان ال
بد أن يؤمله  لعدم علمه مبقامه اجلديد
خب
بعد خروجه من مكة؟ فق ّدم هللا َ
الدخول على خرب اخلروج رأف ًة منه بنبيه
فزف له البشرى ّأوالً أنك ستصل
الكرميّ ،
إىل مقام مبارك عن قريب ،مث ذكر له
اخلرب املؤمل قائالً :سوف تضطر للخروج
من مكة.
وهناك معىن آخر حمتمل هلذه اجلملة،
وهو أن يكون الدخول إشارة إىل دخوله
 مكة فاحتًا ،بينما يعين اخلروج ِهجرتَه
أيضا يواجهنا نفس االعرتاض
منها .وهنا ً
عن الرتتيب ألن اهلجرة كانت قبل الفتح
ال بعدها؟ واجلواب هو اجلواب نفسه أنه
تعاىل َز َّف له بشرى الفتح ّأوالً ليخفف
عنه  وطأة صدمة اهلجرة .وسيعين
املقام احملمود -على ضوء هذا املعىن -أنه
بعد الفتح ستزول كل مطاعن األعداء،
وسيتجلى صدقه  على العرب .وهذا
ما حدث ابلضبط.
سلطان
وقوله تعاىل ﴿و ْاج َع ْل يل ِمن لدنك ً
نصريًا﴾ ..أي َه ْب يل من لدنك غلب ًة
تعينين على إجناز مهمايت ،وال تعوقها.
ذلك أن من االنتصارات ما جيلب على
صاحبها األضر َار بدل املنافع؛ ُفعلّم 
رب ،أَ ْع ِطين الغلبة اليت تعينين
دعاء :اي ِّ
مهمايت وال تعوقها.
على إجناز ّ
هذا الدعاء يؤيد ما بيّنتُه من قبل من معىن

اإلسراء النبوي ،ويوضح أن من تعبري هذا
اإلسراء هجرة النيب  إىل املدينة.
ُل َج َاء ال ُّ
َْق َوَزَه َق الْبَا ِط ُل إِ َّن الْبَا ِط َل
﴿وق ْ
َ
ان َزُهوقًا﴾ (اإلسراء )82
َك َ
شرح الكلمات:
َّ
اضمحل .زَهق
زَهق :زَهق الباط ُل:
الشيء :ب ُطل؛ هلَك (األقرب)
ُ
التفسري:
تضمنت هذه اآلية اإلشارَة إىل أنه ببداية
الفرتة امل َدنية سيزداد النيب  قوة إىل قوة،
والعدو ضع ًفا إىل ضعف ،وسيضمح ّل
يوما بعد يوم حىت يهلك،
الباطل ً
قضى على الوثنية يف اجلزيرة العربية
وسيُ َ
بفتح مكة قضاء هنائيًّا؟
من مزااي القرآن الفريدة أنه يف كل مناسبة
كلمات ِ
ٍ
ذات مدلوالت عميقة بعيدة
خيتار
املدى .فمث ًال اختار هنا فعل ﴿ َزَه َق﴾،
بدل (هلَك) أو (ب ُطل) ،ألن الفعلني
األخريين ال يدالن على دمار تدرجيي
للباطل كما يدل عليه ﴿زَهق﴾ ،إذ يدل
الزهوق على تطرق الضعف واالضمحالل
ُّ
شيئًا فشيئًا ،إىل أن يتم اهلالك .وهذا
ابلضبط ما حصل أبهل مكة ،إذ مل
يصبهم الدمار دفعة واحدة ،بل دب
فيهم الضعف ابلتدريج ،إىل أن هلكوا
متاما .إذن فكلمة ﴿زهق﴾ تبني أسلوب
ً
هالكهم.

ملا كسر النيب  األصنام املوضوعة يف
يوم الفتح قرأ هذه اآلية نفسها.
الكعبة َ
صنما
كان ّ
يوجه الضرابت إىل األصنام ً
بعد صنم ويردد:
َْق َوَزَه َق الْبَا ِط ُل إِ َّن الْبَا ِط َل َكا َن
﴿ج َاء ال ُّ
َ
َزُهوقًا﴾( .البخاري :كتاب املغازي ،ابب
أين ركز النيب  الراية يوم الفتح)
إنه ملن معجزة الفصاحة القرآنية أن اآلية
اليت نزلت بصدد إزاحة األصنام من الكعبة
املشرفة جاءت موزون ًة كالشعر ،مما يتالءم
متاما ،ألن اإلنسان مييل
مع تلك املناسبة ً
بطبعه إىل الشعر يف املناسبات السارة .مما
ال شك فيه أن القرآن الكرمي ليس بشعر،
ولكن هناك أجزاء من آايته هي موزونة
كالشعر .فهذه اآلية اليت حنن بصدد
تفسريها إذا حذفنا منها كلمة ﴿قُ ْل﴾
احلق
موزون كاآليت :جاء ُّ
شعرا ً
صارت ً
إن الباطل كان َزهوقًا
الباطل
وزَهق ْ
فكلمة ﴿قُ ْل﴾ اليت تكتمل هبا اآلية
أخرجتها من صنف الشعر ،ولكن ملا
حان وقت ترديدها كان على النيب  أن
يقرأها بدون ﴿قُ ْل﴾ لتنفع  -ابإلضافة
إىل معانيها الرائعة  -ككالم موزون يتالءم
متاما مع مناسبة الفتح السارة.
ً
تصوروا روعة املشهد حني يكون
َّ
الصحابة قد أخذوا يرددون هذه اآلية
يف نشوة روحانية عارمة وقد رأوا النيب 
إميان مع إمياهنم .ال جرم
يرددها ،ليزدادوا ً
أنه ال ميكن أن يقدر ذلك إال صاحب
ذوق رفيع.
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األسوة الحسنة

ات أَ ْكمَ ِل َ
الخ ْل ِق
ِم ْن َن َفحَ ِ
َس ِّي ِد َنا ُمحَ َّم ٍد ُ
الم ْص َط َفى 

ال :نِ ْع َم ْ ِ
َّب َ سأَلَُه نِ َسا ُؤُه َع ِن ْ ِ
ال َها ِد َفـ َق َ
َْج. (صحيح البخاري،
ال َها ُد ال ُّ
َعنْ َعائِ َش َة أُ ِّم ال ُْم ْؤِمنِ َ
ني َع ِن الن ِ ِّ
كتاب اجلهاد والسري)
ال :إِ َّن ِم ْن أَ ْع َظ ِم ْ ِ
َّب  قَ َ
َعنْْ أَِب َس ِعي ٍد ُْ
ْطا ٍن َجائِرٍ( .سنن
ال َها ِد َكلِ َم َة َع ْد ٍل ِعنْ َد ُسل َ
ال ْد ِر ِّي أَ َّن الن ِ َّ
الرتمذي،كتاب الفنت عن رسول هللا)
ح ُد َوأََن ال َْم ِ
ب ال ُ
َّب  قَ َ
ْك ْف ُر
َعنْْ مَُ َّم ِد بْ ِن ُجَبـ ْيِ بْ ِن ُم ْط ِع ٍم َع ْن أَبِي ِه ،أَ َّن الن ِ َّ
ال :أََن مَُ َّم ٌد َوأََن أَ ْ َ
احي الَّ ِذي يُْ َحى ِ َ
َوأََن ال ِ
ب ( .صحيح مسلم ،كتاب الفضائل)
َّاس َعلَى َع ِق ِب َوأََن ال َْعاقِ ُ
َْاش ُر الَّ ِذي ُْي َش ُر الن ُ
ال ِل أُ ٍّف قَ ُّطَ ،وَما قَ َ
ني فَ َما قَ َ
َعنْْ أَنَ ٍس قَ َ
ال لِ َش ْي ٍء َصَنـ ْعتُُه ِلَ َصَنـ ْعتَ ُه؟ َوالَ لِ َش ْي ٍء
الَ :خ َد ْم ُت الن ِ َّ
َّب َ ع ْش َر ِسنِ َ
ُّ
ول َّ
َتـ َرْكتُُه ِلَ َتـ َرْكتَ ُهَ .وَكا َن َر ُس ُ
اللِ ِ م ْن أَ ْح َس ِن الن ِ
ْي
ِيرا َوالَ َشْيـئًا َكا َن أَل َ َ
َّاس ُخلُ ًقا َوالَ َم َس ْس ُت َخ ًّزا قَط َوالَ َحر ً
ََم ُت ِم ْس ًكا قَ ُّط َوالَ ِع ْط ًرا َكا َن أَ ْطيَ َب ِم ْن َع َر ِق َر ُس ِ
ِم ْن َك ِّف َر ُس ِ
ول َّ
. (جامع الرتمذي،
ول هللاِ 
اللِ َ .والَ ش ْ
كتاب الرب والصلة عن رسول هللا )
ُق َر ُس ِ
ني ،أَ ْخ ِبِ ِين ِبُل ِ
ول َّ
َعنْ َس ْع ِد بْ ِن ِه َشا ِم بْ ِن َعا ِمرٍ ،قَ َ
َت:
ْت َ
 :ي أَُّم ال ُْم ْؤِمنِ َ
اللِ  ،قَال ْ
ال :أََتـيْ ُت َعائِ َش َةَ ،فـ ُقل ُ
اللِ َع َّز َو َج َّلَ :وإِنَّ َك ل ََعلَى ُخل ٍ
َكا َن ُخلُ ُق ُه الْ ُق ْرآ َن ،أَ َما َتـ ْق َرأُ الْ ُق ْرآ َنَ ،قـ ْو َل َّ
ُق َع ِظي ٍم( .مسند أمحد ،دالئل النبوة)

التقوى
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جَ عل اإليمان أثب َ
َت َ
الجبال
من
ِ
وإين جئت من احلضرة الرفيعة العاليةُ ،لي َِي يب ريب ِمن بعض صفاته اجلاللية واجلمالية ،أعين َد ْف َع الضري ،وإفاض َة اخلري.
احنط واختفى ،فاقتضت العناي ُة اإلهلية أن يُ َ
شر َطغى ،وإىل راف ِع خريٍ ّ
عطى الزما ُن ما سأل
فإن الزمان كان حمتاجا إىل داف ِع ٍّ
الضر وإابد ِة َموا ِّد الغواي ِة ،وجعلين
رحم
املسيح عيسى ِ
ُ
طبقات النساء والرجال ،فج َعلين َم ْظ َه َر ِ
بلسان احلال ،ويُ َ
ابن مرمي لدف ِع ِّ
فجئت
النيب
املهدي أ َ
ِّ
أكرَم إلفاض ِة اخلري وإعاد ِة ِعها ِد الدراية واهلداية ،وتطهريِ الناس من درن الغفلة وا ِجلنايةُ .
مظهر ِّ
مح َد َ
َ
الرب الف ّعال .فأما اجلالل
يف ا ُحللّتَني املَ ْه ُزودتني املصبَّغتني بصبغ اجلالل وصبغ اجلمال ،وأُ ُ
عطيت صف َة اإلفناء واإلحياء من ّ
الش ِ
املواج املوجود يف عقائد أهل الضالل،
يسوي من هللا ذي اجلالل ،ألُبي َد به َش َّر ِّ
أثر لُِبوزي ال ِع ِّ
الذي أُ ُ
رك ّ
عطيت فهو ٌ
عال األحوال ،وألَ ْه ِد َم به عموَد االفرتاء على هللا واالفتعال.
ِ
شر يف عني هللا ِ
املشتعل بكمال االشتعال ،الذي هو أكرب من كل ّ
األمحدي من هللا ذي اللطف والنوال ،ألُعي َد به صالح التوحيد املفقود من األلسن
أثر لُِبوزي
ِّ
وأما اجلمال الذي أُ ُ
عطيت فهو ٌ
أقيم به أَ ْم َر التديّن واالنتحال.
والقلوب واألقوال واألفعال ،و َ
ويرِبون
مرت أن أقتل خنازير اإلفساد واإلحلاد واإلضالل ،الذين يدوسون ُد َرَر احل ِّق حتت النعال ،ويُهلِكون حرث الناس ُْ
وأُ ُ
زروع اإلميان والتورع واألعمال .وقتلي هذا حبربة مساوية ال ابلسيوف والنِّبال ،كما هو زعم احملرومني من احلق وصدق املقال،
علي ،وسبق يل أن أضع احلرب وال أتوجه إىل القتال .فال جها َد إال
فإهنم ضلّوا وأضلّوا كثريًا من اجل ّهال .وإن احلرب ُح ّر ْ
مت ّ
جهاد اللسان واآلايت واالستدالل.
الدجال ،بل مبال العلم والرشد واهلداية واليقني
مرت أن أمأل َ
وكذلك أُ ُ
وج ُرَبم من املال ،ولكن ال ابللُّ َجني و ّ
بيوت املؤمنني ُ
وجعل اإلميان أثبَ َت من اجلبال ،وتبشريِ املُث َقلِني حتت األثقال.
على وجه الكمالِ ،
القادر وأعطى له الكالم الفصيح ،وإنه يعصمكم ِمن فِرق ٍة هي لإلضالل تسيح،
ومسحه ُ
فبشرى لكم قد جاءكم املسيحَ ،
وإىل هللا يدعو ويصيح ،و َّ
كل شبه ٍة يُزيل ويُزيح .وطوىب لكم قد جاءكم املهدي املعهود ،ومعه املال الكثري واملتاع املنضود،
َ
وإنه يسعى َّ
اإلقبال املوءوَد .ما كان حديث يفرتى ،بل نور من هللا مع آايت كربى.
لريد إليكم الغىن املفقوَد ،ويستخرَج
(اخلطبة اإلهلامية ص  21و)22
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َف َّ
الن ِب ِّ
ي
َذ ْوداً عَ ْن َشر ِ

اذيب ُك ُتب ُّ
الم َتعَ ِّصب َ َ
ين ُ
ِب ِإ َزا ِء ُ
الم ْس َت ْش ِر ِق َ
َاث
التر ِ
ِ
ين وَ أ َك ِ ِ
ِ
خطبة اجلمعة اليت ألقاها أمري املؤمنني سيدان مرزا مسرور أمحد
أيده هللا تعاىل بنصره العزيز

اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي 
يوم  ،2019/06 /21يف املسجد املبارك ،اسالم آابد ،تلفورد  -اململكة املتحدة

أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه،
حمم ًدا عبده ورسوله.
وأشهد أن ّ
الرجيم.
أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان ّ
ني *
الرْ َ
حن َّ
﴿بس ِم هللا َّ
َْم ُد هلل َر ِّب ال َْعالَم َ
الرحيم* ال ْ
ْ

الرحيم * َمالك يَـ ْوم ال ِّدين * َّإي َك نَـ ْعبُ ُد َو َّإي َك
الرْ َ
حن َّ
َّ

الص َر َ
ين
ني * ا ْه َ
نَ ْستَع ُ
دن ِّ
قيم * ِص َراط الَّ ِذ َ
اط ال ُْم ْستَ َ
هم َوال َّ
ني﴾،
الضالِّ َ
أَْنـ َع ْم َت َعل َْي ِه ْم غ ْ
َي ال َْم ْغ ُضوب َعل َْي ْ
آمني.

* العناوين اجلانبية من إضافة «التقوى»

التقوى

كنت أحتدث يف اخلطبة املاضية عن حضرة زيد بن حارثة،
ُ
وكان احلديث قد تطرق إىل السيدة زينب بنت جحش اليت
أمورا سوف
تزوجها النيب  الحقا .وقلت أيضا أن هناك ً
أتناوهلا فيما بعد.
أم املؤمنني حضرة زينب بنت جحش (رضي هللا عنها)
الطوىل ي ًدا
كان عمر السيدة زينب بنت جحش عند زواجها من
النيب  حوايل  35عاما ،وهو سن الكهولة أو سن
متقدمة حبسب ظروف اجلزيرة العربية.
كانت زينب َّ
جد صاحل ٍة تقي ٍة وسخي ٍة ،وكانت هي
الوحيدة من بني نساء النيب  اليت كانت تنافس السيدة
عائشة -وقد حتدثت عن ذلك من قبل قليال -ومع ذلك
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حضرة مرزا مسرور أمحد
(أيده هللا تعاىل بنصره العزيز)

كانت السيدة عائشة تثين على زينب كثريا بسبب حماسنها
وورعها وتقواها ،وكانت كثريا ما تقول مل أر امرأة أكثر
صالحا وورعا من زينب ،إذ كانت صادقة القول ،وواصلة
للرحم وكثرية الصدقات وشديدة احلماس يف أعمال الرب
واخلري وقرب هللا تعاىل ،غري أهنا كانت سريعة الغضب،
ومع ذلك كانت سريعة الندم أيضا بعد الغضب .وتروي
السيدة عائشة عن سبق زينب يف أعمال الرب والصدقة
فتقول :قال النيب  مرة لزوجاته :إن أسرعكن حلاقًا يب
(أي بعد وفايت) أطولُكن ي ًدا .وتقول عائشة :فظننا أن
النيب  يشري إىل الطول الظاهري أليدينا ،لكن توفيت
زينب بنت جحش قبلنا بعد وفاة النيب  ،فعلمنا أن
طول اليد كان يعين الرب والصدقة ،وليس الطول الظاهري
لليد.

الرواايت الباطلة يف كتب الرتاث ابب واسع للطعن يف
شرف اإلسالم والنيب 
وكتب حضرة مرزا بشري أمحد :وكما كان متوقعا فإن املنافقني
أاثروا كثريا من االعرتاضات عند زواج النيب  من السيدة
زينب ،وقالوا علنًا طاعنني أبن حمم ًدا ( )قد تزوج من
طليقة متبناه ،وكأنه قد أحل له زوجة ابنه .فلما كان هذا
الزواج يستهدف القضاء على عادة العرب اجلاهلية تلك
فكان ال بد من التعرض هلذه املطاعن أيضا.
وال بد من أن نذكر هنا أن ابن سعد والطربي وغريمها قد
أوردوا بصدد زواج زينب من النيب  رواية ابطلة ال أساس
هلا ،وهذه الرواية تتيح فرصة الطعن يف شخص النيب ،
ولذلك قد ذكرها املؤرخون املسيحيون يف كتبهم بشكل
بشع ال حيتمل .وهذه الرواية هي أن النيب  ذهب مرة إىل
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بيت زيد حبثًا عنه بعد زواجه من زينب بنت جحش ،ومن الكذب والتلفيق بني الرواة املسلمني.
املصادفات أن زيدا مل يكن ابلبيت ،فلما انداه النيب  من وعلى النقيض فإن الرواية اليت ذكرها حضرة مرزا بشري أمحد
خارج الباب قالت زينب من الداخل إنه ليس ابلبيت ،وألهنا يقول عنها :إن الرواية اليت اخرتانها ورد فيها أن زيدا جاء
ذكرت هذه
فورا النيب  يشكو إليه سوء معاملة زينب له .وقد ُ
كانت قد عرفت صوت النيب  فأسرعت إىل الباب ً
وقالت :فِدى لك أيب وأمي اي رسول هللاْ ،
تفضل ابلداخل ،الرواية يف اخلطبة املنصرمة حيث قال النيب  لزيد اتق هللا
و ْ
أمسك عليك زوجك وال تطلقها .وهذه الرواية وردت يف
ولكن النيب  رفض الدخول ورجع.
ويتابع الراوي أن زينب ملا قامت مسرعة إىل الباب يف عجلة صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب هللا عند
مل يكن اخلمار عليها وكان الباب مفتوحا ،فوقع عليها نظر األصدقاء واألعداء مجيعا فيما يتعلق بذكر التاريخ اإلسالمي
التسرع ابلطعن فيما ورد فيه؛
النيب  ،فتأثر من مجاهلا ،والعياذ ابهلل ،ورجع وهو يردد :الصحيح ،وال أحد جيرؤ على ُّ
سبحان هللا ِ
مصر ِ
ِ
القلوب .وملا رجع أي يف صحيح البخاري.
ِف
العظی ِم سبحان هللا ّ
زيد بن حارثة إىل البيت حكت له زينب قصة جميء النيب فمن حيث أصول الرواية ،فإن قيمة هاتني الروايتني واضحة
وبينة وكذلك لو أتملنا منطقيا
 ،فسأهلا زيد فماذا قال
ُ
ً
النيب  قالت رجع  إن أرسعكن لحاقا يب (أي بعد وفايت) أطولكن يدًا .ال يبقى شك يف كون رواية
وهو يردد هذه الكلمات ،وتقول عائشة :فظننا أن النبي  يشري إىل الطول ابن سعد وغريه خاطئة؛ ألنه
وكنت دعوته إىل الداخل الظاهري أليدينا ،لكن توفيت زينب بنت جحش من املسلّم به أن زينب كانت
ولكنه أىب ورجع .فلما قبلنا بعد وفاة النبي  ،فعلمنا أن طول اليد كان ابنة عمة النيب  حىت إن النيب
 نفسه زّوجها من زيد بصفته
مسع زيد ذلك حضر إىل يعني الرب والصدقة ،وليس الطول الظاهري لليد.
وليها ،ومن انحية أخرى ال ميكن
النيب  وقال اي رسول
شئت طلَّقتُها لكي إنكار أن النساء املسلمات ما ُك َّن يلبسن احلجاب إىل
هللا لعلك قد أعجبتك زينب ،ولو َ
ذلك احلني ،وإمنا نزلت التعاليم األوىل عن احلجاب بعد
تتزوجها بعد ذلك .فقال النيب  اتَّ ِق هللا وال تطلقها.
زواج النيب  من زينب ،ففي هذه احلال يكون القول أبن
مث یقول الراوي أن زي ًدا طلق زينب بعد ذلك.
هذه هي الرواية اليت قد نقلها ابن سعد والطربي وغريمها هبذا النيب  ،كما لو أنه مل يكن رأى زينب من قبل ووقع نظره
الصدد ،ومع أنه ميكن شرحها مبا ال يكون مثارا لالعرتاض عليها صدفة يف ذلك الوقت فشغفته حبا ،إمنا هو كذب
مطلقا ،ولكن احلقيقة أن هذه الرواية وهذه القصة ابطلة متاما صريح وبديهي البطالن وال حقيقة له أكثر من ذلك ،ال
رواي ًة ودراي ًة .أما رواي ًة فيكفي أن نعلم أن هذه الرواية قد شك أنه  كان قد رأى زينب من قبل آالف املرات وكان
وردت عموما بواسطة الواقدي وعبد هللا بن عامر األسلمي ،يعرف حسنها وقبحها ،وال فرق فيما إذا كان رآها ابخلمار
وكالمها من ضعفاء الرواة غري املوثوق هبم مطلقا حىت إن أو بدونه ،ألهنا كانت قريبته ،ومل يكن حكم احلجاب قد
أتصل بعد ،وكان يلقاها كل حني فاألغلب أنه  يكون
الواقدي شهري بكذبه وتلفيقه حبيث ال يوجد له نظري يف
َّ
التقوى
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قد رآها بغري اخلمار أيضا ،وقول زينب للنيب  أن يدخل
البيت يُظهر أهنا كانت ترتدي ثيااب كافية حىت متثل أمام
النيب  .فمن أي زاوية نظران وجدان أن هذه القصة ابطلة
وخمرتعة ال حقيقة هلا بتاات .ومع هذه األدلة لو وضعنا أمامنا
حياة النيب  املتصفة بكمال الطهارة والزهد اللذين كاان
ظاهرين يف مجيع أعماله فال تبقى أي مصداقية هلذه الرواية
الواهية والتافهة ،ولذلك قال احملققون عن هذه القصة أهنا
ابطلة وحمض افرتاء .مثال قال العالمة ابن احلجر يف فتح
الباري والعالمة ابن كثري يف تفسريه والعالمة الزرقاين يف شرح
املواهب بكل وضوح أن هذه الرواية ابطلة ورأوا جمرد ذكرها
منافيا للصدق .وهذا هو حال الباحثني اآلخرين .وليس
الباحثون فقط بل كل من مل يُع ِم ِه التعصب سيفضل ما كتبه
بناء على القرآن الكرمي واألحاديث
مرزا بشري أمحد ً 
الصحيحة ،وسريجحه على هذه القصة الزائفة البيان ،وقد
وسجلها املؤرخون
اخرتع هذه القصة بعض املنافقني ورووهاّ ،
املسلمون يف كتبهم بال حتقيق ،ألن عملهم كان مقتصرا
على مجع كل نوع من الرواايت .مث أخذ منها املؤرخون غري
املسلمني و َّ
لط ُخوا هبا كتبهم بسبب تعصبهم الديين.
ال بد أن نتذكر بصدد هذه القصة املخرتَعة أن مرزا بشري
أمحد  كتب يف كتابه «سرية خامت النبيني  »أن ذلك
الزمن الذي دارت فيه أحداث هذه القصة من اتريخ
اإلسالم ،كان وقت بلغ فيه املنافقون أَ ْوَج نشاطهم ،وحاكوا
مؤامراهتم بصورة منظمة حتت قيادة عبد هللا بن أيب بن سلول
يشوهوا مسعة اإلسالم ومؤسسه  وكان طريقهم أهنم
لكي ّ
كانوا خيرتعون قصصا كاذبة وينشروهنا سرا ،أو كان حيدث
شيء ال غبار عليه إال أهنم كانوا يذكرونه بصبغة أخرى
خمتلفة إبضافة أنواع األكاذيب عليه ،مث كانوا ينشرونه
خفية .فألجل ذلك ورد ذكر منافقي املدينة خاصة يف سورة

فمن أي زاوية نظرنا وجدنا أن هذه القصة باطلة
ومخرتعة ال حقيقة لها بتاتا .ومع هذه األدلة لو وضعنا
أمامنا حياة النبي  املتصفة بكامل الطهارة والزهد
اللذين كانا ظاهرين يف جميع أعامله فال تبقى أي
مصداقية لهذه الرواية الواهية والتافهة ،ولذلك قال
املحققون عن هذه القصة أنها باطلة ومحض افرتاء...

األحزاب مع ذكر زواج زينب من النيب  ،فلقد أشار
هللا تعاىل إىل مكايدهم الشريرة هذه فقال﴿ :لَئِ ْن لَْ َيـْنـتَ ِه
ض َوالْ ُم ْرِج ُفو َن ِف الْ َم ِدينَ ِة
ين ِف ُقـلُوبِِ ْم َم َر ٌ
الْ ُمنَافِقُو َن َوالَّ ِذ َ
لَُنـ ْغ ِرَيـن َ
َّك بِِ ْم ُثَّ َل يَُاوُِرونَ َك فِي َها إَِّل قَلِ ًيل﴾ (األحزاب
 )61أي إن مل يتوقف هؤالء الذين ينشرون األخبار الكاذبة
واملثرية للفنت من أفاعيلهم هذه فسنأذن للنيب  ابختاذ
اإلجراءات ضدهم وابلتايل فلن يبقوا يف املدينة إال قليال.
لقد أشري يف هذه اآلية بشكل صريح إىل بطالن هذه القصة.
مث ذكر الحقًا يف هذه السورة الواقعة اخلطرية اليت حدثت
يف تلك الفرتة نفسها ،أي واقعة اإلفك ضد عائشة رضي
هللا عنها ،إذ َروََّج عبد هللا بن أيب بن سلول وأصحابه اخلونة
هذه ال ِف ْريَة بني املسلمني ،حىت أن بعض ضعاف املسلمني
الس َّذج راحوا ضحية هذه الشائعة القذرة.
و ُّ
ابختصار كان ذلك الزمن هو زمن نشاط املنافقني وكان
شغلهم الشاغل آنذاك نشر األابطيل واألكاذيب القذرة ضد
النيب  وضد من كانوا على عالقة معه ،وكانت مثل هذه
األخبار تُشاع حبذر شديد حبيث مل تكن تتاح للنيب 
أحيان فرصة الرد عليها لعدم علمهم هبا بشكل
وصحابته ً
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تفصيلي ،وابلتايل كانت هذه السموم تتسلل بشكل خفي.
ويف هذه احلال أصبح بعض املسلمني ،الذين مل يكونوا
معتادين على التدقيق والفحص كثريًا ،ينقلون تلك الرواايت
ظنًّا منهم أهنا صادقة وحقيقية .ولقد اشتهرت مثل هذه
الرواايت عند جمموعة من املسلمني أمثال الواقدي وغريه،
ولكن كما ذكر فإهنا ليس هلا أثر يف الصحاح ،كما مل يقبلها
احملققون.
لقد قبل السري وليام ميور رواية الواقدي امللفقة والباطلة
خبصوص قصة زينب بنت جحش ،مع أنه كان ُيـتَوقع منه
وجه طعنًا
أن ُيـ ْع ِم َل عقله بشكل أفضل ،وإضافة إىل ذلك ّ
شني ًعا إىل النيب  حيث قال أبنه على تقدمه يف العمر
ظلت أهواؤه النفسية أيضا تزداد وتتفاقم ،والعياذ ابهلل( .لقد
كان هو خصما وُتـتَوقع منه اإلساءة ،ولكنه إن وجد عند
املسلمني مثل تلك الرواية فال بد أنه جيدها فرصة ساحنة
للطعن) ويرى وليام ميور كثرة عدد زوجات الرسول  انب ًعا
عن هذه العاطفة املذكورة نفسها ،أي أهواؤه النفسية ،والعياذ
ابهلل.
تعدد زجيات النيب  من وجهة نظر احملقق املوضوعي
الصادق
كتب مرزا بشري أمحد  قائال :إنين أذكر هذا األمر بصفيت
مؤرخا دون اخلوض يف النقاشات الدينية ،ولكن ال بد من
ً
القول أنه إذا استنتج أحد أمرا ما بعد تناوله الوقائع التارخيية
مبنهج خاطئ وسيئ فال أستطيع منع نفسي من رفع صويت
ضد هذا املنهج الظامل.
إنه ألمر اتفه ترفضه احلقائق العقلية والتارخيية إضافة إىل أنه ال
تستسيغه املشاعر الدينية ،وهو يتناىف مع قدسية النيب  اليت
ال يرتدد كل مسلم ومؤمن حقيقي أن يضحي حبياته دوهنا.
التقوى

يقول حضرة مرزا بشري أمحد :
ال شك أنه يف هذه احلقيقة التارخيية أن النيب  قد تزوج
أكثر من مرة ،وال شك يف هذه احلقيقة التارخيية أيضا أنه
تزوج جبميع زوجاته ،ما عدا خدجية ،وقد بلغ سنا متقدمة،
وعليه فإن الزعم ،بدون أية شهادة اترخيية صرحية وواضحة،
أبنه  تزوج بزوجاته كلهن بدافع أهوائه اجلسدية ،هلو زعم
بعيد عن الصدق كل البعد وال يقبله مؤرخ حمايد بل يستبعده
طبع أي إنسان شريف ونبيل .مل يكن خافيا على وليام ميور
أن النيب  تزوج يف اخلامس والعشرين من عمره من أرملة يف
األربعني من عمرها ،وأحسن معاملتها بكل إحسان ووفاء
إىل أن بلغ اخلمسني من عمره ،وبعدها أيضا مل يتخذ إىل
اخلامسة واخلمسني من عمره إال زوجة واحدة أخرى وهي
أيضا كانت أرملة يف سن الكهولة ،أي السيدة سودة ،ومل
خيطر بباله خالل هذه املدة ويف تلك السن ،اليت تُع ّد سنًّا
اجا آخر .ومل يكن
تتميز بثورة اجلذابت النفسية ،أن يتزوج زو ً
وليام ميور جاهال أيضا بتلك الواقعة التارخيية أنه حني انزعج
خمرب دينهم
أهل مكة من مساعيه التبليغية واعتربوه ّ 
القومي فقد أوفدوا إليه عتبة بن ربيعة والتمسوا من النيب 
فطمعوه يف الثروة
إبحلاح شديد أن يكف عن مساعيه هذهّ ،
عرضا آخر وهو أنه إذا أراد أن
وامللك ،كما عرضوا عليه ً
يتزوج من أحسن نساء العرب فليخرت امرأة من نساء العرب
ليزوجوه هبا ،على أال يقبّح دينهم وال يبشر بدينه اجلديد .ومل
يكن سنّه يف ذلك الوقت كبريًا ،وكانت قوته البدنية أفضل
بكثري من الزمن الالحق ،ولكن الرد الذي رد به النيب  على
مندوب رؤساء مكة هو أيضا صفحة مفتوحة من التاريخ
وال حاجة إىل تكراره؛ كما أن وليام ميور مل يكن غافال عن
الواقعة التارخيية اليت تُربِز أن أهل مكة كانوا يعتربون النيب
 قبل البعثة ،أي إىل األربعني من عمره ،أفضلهم أخالقًا.
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مشهد من داخل املسجد املبارك خالل خطبة اجلمعة

ولكن رغم كل هذه الشهادات إذا تكلم وليام ميور عنه 

أنه حني بلغ اخلامسة واخلمسني من عمره حني أخذت قواه
البدنية تضعف طب ًعا ،وحني تضاعفت مهماته ومسؤولياته
إىل درجة ْأن أصبحت أكثر وأزيد من أي شخص مشغول
يف العامل؛ فإنه  يف هذه السن مال إىل التمتع ابمللذات
الدنيوية!!! ال شك أن مثل هذا البيان يعد مليئًا ابلتعصب
والعداء.
ميكن للمرء أن يقول ما يشاء وال يسع الناس إجلام لسانه ومنع
قلمه من ذلك ،ولكن ينبغي للعاقل أال يقول كال ًما يرفضه
العقل السليم وال ميكن حبال أن يقبله .لو أزال السيد ميور
ومن كان على رأيه غشاوَة التعصب من على أعينهم لعلموا

أن النيب  قد تزوج كل هذه الزجيات يف سن الشيخوخة،
وهذا دليل كاف على أهنا مل تكن إلشباع الرغبات النفسية
بل كان وراءها أهداف أخرى ،وال سيما إذا رأينا أن هناك
حقيقة أخرى اثبتة اترخييًا تؤكد أن النيب  قضى فرتة شبابه
بسرية انل هبا بني األصدقاء واألعداء على حد سواء لقب
«األمني».
يقول مرزا بشري أمحد  :كل من يقرأ هذه احلقيقة ويكون
مطلعا على التاريخ يقول معربًا عن مشاعره أنه يتمتع بسرور
روحاين ملا يقرأ أن النيب  تزوج كل هذه الزجيات يف عمر
كان كاهله مثقال فيه أكثر من أي وقت مضى مبهام النبوة
ومسؤولياهتا ،وكان  يتفاىن يف أداء هذه املسؤوليات

باختصار كان ذلك الزمن هو زمن نشاط املنافقني وكان شغلهم الشاغل آنذاك نرش األباطيل واألكاذيب القذرة ضد
النبي  وضد من كانوا عىل عالقة معه ،وكانت مثل هذه األخبار ُتشاع بحذر شديد بحيث مل تكن تتاح للنبي 
وصحابته أحيا ًنا فرصة الرد عليها لعدم علمهم بها بشكل تفصييل ،وبالتايل كانت هذه السموم تتسلل بشكل خفي.
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اجلسيمة اليت ال حصر هلا ،إن هذا املنظر يشكل دليال ًّ
قوي
جزءا
لكل إنسان نبيل وشريف على أن هذه الزجيات كان ً
من مسؤولياته النبوية ،ومل يُق ِدم عليها النيب  إال لتحقيق
أهداف التبليغ والرتبية.
صاحب النية اخلبيثة يبحث عن األمور السيئة يف اآلخرين،
وبسبب حالته القذرة ال يستطيع أن يفهم يف أحيان كثرية
نية اآلخرين الصاحلة وراء أعماهلم ،ولكن يعلم النبيل هذا
السيئ ميكنه أن يفعل فعال من
األمر جي ًدا ويفهم أن املرء َ
األفعال بنية سيئة يف حني أن الصاحل ميكنه أن يقوم ابلفعل
نفسه بنية صاحلة.
الغرض األمسى من منظومة الزواج يف شريعة اإلسالم
اضحا أن اإلسالم مل يذكر أن الغرض
مث ينبغي أن يكون و ً
من الزواج اجتماع الرجل واملرأة إلشباع األهواء النفسية
فقط ،بل ال شك أنه ُشرع النكاح الجتماع املرأة والرجل
لبقاء النسل اإلنساين ولكن هناك أغراض نبيلة وطاهرة
أخرى أيضا كامنة فيه.
فامليل إىل أفكار قذرة على شاكلة أانس قذرين عند البحث
يف أسباب زجيات إنسان طاهر كانت كل حلظة يف حياته
دليال على طهارته وعفته وإنكار الذات .ال يضر ابإلنسان
الطاهر شيئا ،بل يعكس جبالء خبث املعرتض.
يقول مرزا بشري أمحد :ال أستطيع أن أقول ردًّا على هذا
االعرتاض أكثر من :وهللا املستعان على ما تصفون!
احلكمة من زواج النيب  بطليقة متبناه
لقد ذكر اخلليفة الثاين للمسيح املوعود  يف إحدى
خطب النكاح نقطة تتعلق بنكاح النيب  زينب والزواج
هبا ،وأقرأها عليكم ،يقول حضرته :لقد زّوج النيب 
التقوى

بنت عمته من زيد ،وال نستطيع القول أبنه مل يستخر
هللا تعاىل هبذا الشأن ،ومل يدع هللا تعاىل ومل يتوكل عليه،
بل ال شك أن النيب  قد فعل كل هذا حتما ،فال بد
أنه  قد استخار هللا ودعا ،مع كل ذلك مل يثمر هللا
تعاىل جهوده .فالسبب الرئيس وراء ذلك هو أن هللا
تعاىل يريد أن يظهر على الناس أبنه ليس للنيب  أوالد
ذكور سواء من صلبه وفق قانون القدرة اإلهلية أو حبسب
ابلتبن؛ ألن مثل هذا الولد كان
ال ُعرف السائد آنذاك أي ّ
يع ّد ولدا للمرء حبسب العرف السائد .مل يكن للنيب 
أوالد ذكور حبسب القانون اإلهلي ،إال أنه كان له ولد
متبن ،أي زيد ،حبسب قانون البلد ووفق األعراف
ذكر ً
السائدة آنذاك ،وكان الناس يسمونه ابن حممد .ومن
خالل زواج زينب من النيب  أخرب هللا تعاىل أبن األوالد
احلقيقيني لإلنسان هم الذين يولدون له وفق قانون القدرة
اإلهلية ،أي إهنم أوالده من صلبه ،أما األوالد حبسب
قانون البلد فليسوا أوال ًدا حقيقيني ،وعليه فإن األوالد
ابلتبين ليسوا أوال ًدا حقيقيني لإلنسان وال تنطبق عليهم
قوانني الشريعة املتعلقة ابألوالد احلقيقيني .وكان السبيل
الوحيد إلقامة هذا األمر وترسيخه أن يتزوج النيب  من
ميح هللا تعاىل اخلالفات بني زيد وزوجته.
طليقة زيد .فلم ُ
لو شاء هللا تعاىل لزال اجلفاء بينهما .فعلى الرغم من أن
النيب  قد استخار هللا تعاىل وال بد أنه دعا كثريا وتوّكل
على هللا وبذل سعيًا كثريًا مع كل ذلك اقتضت احلكمة
اإلهلية أن يطلق زيد زوجته مث يتزوج منها النيب  وذلك
ليثبت أن األوالد حبسب قانون البلد ليسوا كأوالد يولدون
حبسب القانون اإلهلي.
كانت هذه أيضا نقطة لطيفة ذكرها اخلليفة الثاين من بني
احلكم الكامنة وراء هذا الزواج.
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قصة زيد بن حارثة صفحة
وضاءة يف اتريخ حمو العبودية
كتب مرزا بشري أمحد يف
كتابه «سرية خامت النبيني
 »عن تعامل النيب  مع
العبيد احملررين كما يلي:
كان دأب النيب  من أجل
إصالح أفكار الناس القدمية
الفاسدة أنه كان يهتم أكثر
من الناس العاديني مبن كان
يتمتع بكفاءة ما من العبيد
ومن بعض احملررين منهم،
املسجد النبوي  -املدينة املنورة
فقد أ ّمر عبده احملرر زيد بن
احلارثة وابنه أسامة بن زيد يف
كتب حضرة مرزا بشري أمحد  مزي ًدا حول حترير العبيد
بعثات كثرية ،وجعل بعض كبار صحابته حتت إمارهتما ،على الطريق اإلسالمي فيقول :نرى من بني الذين أعتقوا
فلما طعن يف ذلك بعض الناس بناء على أفكارهم القدمية على الطريقة اإلسالمية عد ًدا كبريًا أحرزوا رقيا عظيما يف
قال النيب : «إ ِْن تَ ْط َعنُوا ِف إِ َم َارتِ ِه َفـ َق ْد ُكنتُ ْم تَ ْط َعنُو َن ِف مجيع امليادين ،وانلوا شرف كوهنم قادة املسلمني يف خمتلف
ل َم َارِة َوإ ِْن َكا َن جماالت احلياة .كان زيد بن حارثة من العبيد ،وكان من
إِ َم َارِة أَبِي ِه ِم ْن قبْ ُل َوايُْ اللَِّ إ ِْن َكا َن ََللِيقًا لِ ْ ِ
َّاس إ َ َّ
َّاس إ َ َّ
ِل ب ْع َد ُه» الصحابة الذين أعتقوا إال أنه أحرز كفاءة عالية يف نفسه
لَ ِم ْن أَ َح ِّب الن ِ
ِل َوإ َِّن َهذَا لَ ِم ْن أَ َح ِّب الن ِ
(صحيح البخاري ،كتاب املغازي)
حبيث أ ّمره النيب  يف بعض مهماته اإلسالمية أي عينه
لقد خضعت أعناق الصحابة أمام هذا األمر النبوي الذي أمري اجليش كله وجعل كبار صحابته حتت إمرته ،حىت إنه
كان حيمل روح مساواة اإلسالم احلقيقية ،واستوعبوا جي ًدا جعل حتت إمرته القادة الناجحني مثل خالد بن الوليد .
أن كون اإلنسان عب ًدا أو ابن عبد أو انتماءه الظاهري إىل لقد حضر زيد مع النيب  غزوة بدر وأحد واخلندق
طبقة املنبوذين ال حيول دون رقيه ،واحملك احلقيقي الختبار واحلديبية وخيرب ،وكان يع ّد من الرماة املهرة للنيب  .فلما
الناس هو التقوى والكفاءة الذاتية .وما ّ
أدل على ذلك من أراد النيب  اخلروج لغزوة املريسيع ،وهو اسم اثن لغزوة بين
أن النيب  زّوج بنت عمته زينب بنت جحش من زيد بن املصطلق واليت وقعت حبسب السرية احللبية يف شعبان من
حارثة ،والعجيب أنه مل يرد يف القرآن الكرمي ذكر اسم أي سنة  5للهجرة ،أ ّمر زي ًدا على املدينة.
صحايب سوى زيد بن حارثة.
عن سلمة بن األكوع قال :غزوت مع رسول هللا  سبع
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وخرجت فيما يُبعث من البعوث تسع سرااي ،وأ ّمر
غزواتَ ،
فيها النيب  علينا أسامة بن زيد.
وعن السيدة عائشة قالت :ما بعث رسول هللا  زيد بن
حارثة يف جيش قط إال أمره عليهم ،ولو بقي حيا بعد
الرسول  الستخلفه أي أل ّمره أيضا.
يكتب مرزا بشري أمحد  يف كتابه سرية خامت النبيني عن
غزوة سفوان اليت يطلق عليها اسم غزوة بدر األوىل أيضا
واليت حدثت يف مجادى اآلخرة عام  2للهجرة فيقول:
ومل يُ ِق ْم رسول هللا  ابملدينة حني قدم من غزوة العشرية إال
ليايل قالئل ال تبلغ العشر حىت أغار كرز بن جابر الفهري
على سرح املدينة الذي كان على بعد ثالثة أميال فأخذ معه
وفر .فلما علم النيب  خرج يف طلبه مع فئة
إبل املسلمني ّ
من املهاجرين واستعمل على املدينة زيد بن حارثة ،حىت بلغ
واداي يقال له سفوان من انحية بدر وفاته كرز بن جابر فلم
يدركه ،يطلق عليها اسم غزوة بدر األوىل كما تق ّدم.
أما غزوة العشرية فأخربكم عنها ابختصار ،إن النيب ملا
علم  بنوااي قريش اخلبيثة خرج من املدينة حىت بلغ عند
مكان يسمى ابلعشرية ليس للحرب مع قريش
ساحل البحر ً
بل عقد هناك معاهدة السالم مع بين مدجل على بعض
الشروط .وبعدها عاد إىل املدينة .كان اسم املكان الذي
ذهب إليه «العشرية» ،ألنه  كان مسع أن الكفار جيتمعون
هناك لتشكيل جيش فرأى  أن يقابلهم هناك ،ولكن مل
حيدث أي قتال إال أنه ُعقدت اتفاقية السالم مع إحدى
القبائل نتيجة هذا السفر.
الفرق بني الغزوة والسريّة ،ألن البعض ال يعرفون
ألوضح هنا َ
ّ
ذلك ،فالغزوة هي املهمة اليت اشرتك فيها النيب  بنفسه،
والسريّة أو البعثة هي املهمة اليت مل يشرتك فيها النيب .
وليس ضروراي أن تكون الغزوة أو السرية من أجل القتال
التقوى

قال حضرة مرزا غالم أحمد القادياني المسيح الموعود
واإلمام المهدي عليه السالم في مطلع قصيدة له
ينعت فيها سيده وسيدنا وسيد الخلق أجمعين:

ابلسيف فقط بل كل سفر قام به النيب  يف حالة احلرب
يُسمى الغزوة وإن مل يكن ذلك بوجه خاص ،مث ُ
اضطر إىل
القتال ،وكذلك السرية ،مل تكن كل غزوة أو سرية من أجل
ذكرت يف غزوة العشرية أيضا أنه مل حيدث فيها
القتال ،وكما ُ
أي قتال.
حني انتهت معركة بدر وبدأ النيب  سفره إىل املدينة أرسل
يبشر أهلها ابلنصر ،فذهب
زيد بن حارثة إىل املدينة لكي ّ
وبشرهم ابلنصر ،ففرح للغاية
زي ٌد قبل النيب  إىل املدينة ّ
الصحاب ُة الذين كانوا يف املدينة ابنتصار املسلمني العظيم،
ويف الوقت نفسه شعروا ببعض األسف لعدم اشرتاكهم يف
هذا اجلهاد العظيم وحرمانه من ثوابه ،فهذه البشرى أزالت
احلزن الذي كان يشعر به أهل املدينة عموما وعثمان 
خصوصا بسبب وفاة رقية بنت الرسول  قبيل جميء زيد
بن حارثة .وكان النيب  قد تركها مريضة وخرج ملعركة بدر
ولذلك مل يستطع عثمان  أن يشهد معركة بدر.
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لو أزال السيد ميور ومن كان عىل رأيه غشاو َة التعصب من عىل أعينهم لعلموا أن النبي  قد تزوج كل
هذه الزيجات يف سن الشيخوخة ،وهذا دليل كاف عىل أنها مل تكن إلشباع الرغبات النفسية بل كان وراءها
أهداف أخرى ،وال سيام إذا رأينا أن هناك حقيقة أخرى ثابتة تاريخ ًيا تؤكد أن النبي  قىض فرتة شبابه
بسرية نال بها بني األصدقاء واألعداء عىل حد سواء لقب «األمني».

كتب مرزا بشري أمحد  عن سريّة زيد بن حارثة  اليت
بُعث فيها إىل موضع «القردة» مجادى الثانية من العام
الثالث للهجرة :حني وجد املسلمون ن َفسا من هجمات
بين سليم وبين غطفان اضطروا إىل أن خيرجوا من أجل إزالة
خطر آخر ،كان أهل قريش يذهبون إىل الشام عن طريق
الساحل عموما لتجارهتم يف الشمال ولكن اآلن تركوا هذا
الطريق ألن أهل قبائل هذه املنطقة كانوا قد أصبحوا حلفاء
شر بل كانوا
املسلمني ومل يعد لقريش فرصة ليقوموا أبي ّ
يرون هذا الطريق الساحلي خطريا عليهم ،لذا تركوا هذا
الطريق واختاروا الطريق النجدي البالغ إىل العراق الذي كان
أي
عليه القبائل احلليفة لقريش وأعداء أشداء للمسلمنيْ .
كان يف الطريق األول قبائل متحالفة مع املسلمني ويف هذا
الطريق كان القبائل الذين كانوا حلفاء قريش وكانوا أعداء
النيب  يف
أشداء للمسلمني مثل قبائل ُسليم وغطفان .فبلَغ َّ
اجلمادى الثانية أن قافلة جتارية لقريش متر ابلطريق النجدي،
ومن البديهي أنه لو كان مرور قوافل قريش بطريق الساحل
يشكل خطرا على املسلمني فكان مرورهم ابلطريق النجدي
أيضا خطريا بل كان خطريا أكثر ألن يف هذا الطريق كان
حلفاء قريش الذين كانوا يريدون قتل املسلمني مثل قريش،
وكان من املمكن أن جيتمعوا مع قريش ويشنّوا هجوما على

الشر والفتنة،
املدينة ًّ
سرا بكل سهولة أو يقوموا بنوع من ّ
وكذلك كان ضروراي إلضعاف قريش وإجبارهم على الصلح
أن تُوقَف قوافلهم على هذا الطريق أيضا ،لذا بعد وصول
هذا اخلرب أرسل النيب  فورا كتيبة من صحابته بقيادة زيد
بن حارثة .كان يف هذه القافلة التجارية رؤساء قريش مثل
أيب سفيان بن حرب وصفوان بن أمية .لقد أدى زي ٌد واجبه
بكل كفاءة وذكاء ،وحلق أبعداء اإلسالم هؤالء يف القردة
بنجد ففزعت عري قريش من هذا اهلجوم املباغت فرتكوا
أمواهلم وهربوا ،وعاد زيد وأصحابه إىل املدينة انجحني مع
كثري من الغنائم .كتب بعض املؤرخني أن شخصا يُدعى
«فرات» كان َ
دليل عري قريش وكان قد أُسر على أيدي
املسلمني وأُطلق سراحه ألنه أسلم .ولكن يتبني من بعض
الرواايت األخرى أنه كان جاسوس املشركني ضد املسلمني
ولكنه أسلم فيما بعد وهاجر إىل املدينة .قالت السيدة
عائشة رضي هللا عنها :عاد زيد بن حارثة من سرية وكان
النيب  يف بييت ،فطرق زيد الباب فاستقبله النيب  وعانقه
وقبله .وحبسب بعض الرواايت حني أراد النيب  اخلروج
إىل بين املصطلق ّ
ول زيد بن حارثة على املدينة .ويف غزوة
اخلندق يف شعبان السنة  5للهجرة كانت راية املهاجرين يف
يد زيد بن حارثة  .لعل هذا الذكر يستمر أكثر.
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آخر
إد َمانٌ منْ َن ْوع َ
ْ
SOCIAL MEDIA
ADDICTION

(الدكتورة) مسر حفيظ  -اهلند

«ليست العربة مبكان تواجدان اآلن
بل تكمن يف االجتاه الذي نُبحر إليه»..
عبارة سطرها الطبيب والشاعر األمريكي الشهري أوليفر
وندل هوملز (1894-1809م) ،وميكننا أن نستشف من
عبارة هوملز األدبية هذه مغ ًزى علميا جتريبيا اثبتا يف كافة
مناحي احلياة من حولنا.
البداية ،من أواخر القرن الـ 18م
لقد تغري الكثري منذ أن أخذت التقنية احلديثة يف اجتياح العامل
بدءا من الثورة الصناعية األوىل أواخر القرن الـ  18وبداايت
القرن الـ 19امليالدي .قبل ذلك ،مل يكن إبمكان كل شخص
احلصول على األدوات املتطورة ووسائل االتصال املتقدمة،
حىت ظهرت إىل حيز الوجود طاقة البخار ،اليت مت استخدامها
يف شكل حمركات االحرتاق الداخلي ،مبا شهد والدة فكرة
القطارات والسكك احلديدية ،مما حقق نقلة نوعية للحضارة
اإلنسانية املعاصرة ،واليت تعتمد يف كافة مظاهرها على النقل
واملواصالت ،سواء كان هذا النقل لألشخاص أو البضائع أو
التقوى

تعريب :قسم الرتمجة ابجمللة

البياانت واملعلومات واألفكار .واحلق أن تلك النقلة احلضارية
النوعية ضمنت خريا عميما ال ميكن جحوده ،إال أن العامل
بدأ يشهد تداعيات لعواقب ثورة االتصاالت املعاصرة ،واليت
هي يف حقيقتها امتداد طبيعي لسلفها املتمثل يف ثورة النقل
واالتصال األوىل ابحملرك البخاري.
بينما مثل احملرك البخاري نقلة إجيابية يف سبيل التالقي الطبيعي
بني األشخاص يف عامل الواقع ،حققت حمركات البحث عرب
شبكة اإلنرتنت نقلة كذلك ،ولكن اجلدل حمتدم حوهلا
االن ،فمن الباحثني ما يراها خريا حمضا ،ومنهم من ينظر
إىل اجلانب الرمادي من الظاهرة ،فال ميكنه غض الطرف عن
اآلاثر السلبية اخلطرية اليت حيملها االنتشار الواسع النطاق
الستخدام اإلنرتنت عموما وشبكات التواصل االجتماعي
بوجه خاص.
ويبدو اآلن جليًّا أن اجلميع ،مبن فيهم األطفال ،قد امتلكوا
وسائل االتصال احلديثة املعاصرة ،أو دعوان نقول إهنا هي
اليت امتلكتهم ،وأهنم ابتوا أسارى هلا .ابلفعل س ّهل اإلنرتنت
حياتنا بسماحه لنا ابلوصول إىل املعلومة وابلتواصل مع
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أشخاص من كافة أحناء العامل.
لكن هذه التسهيالت على ما هلا من مزااي كبرية ،إال أهنا مل
خت ُل من الضرر الكبري أيضا ،فبتسهيالت التكنولوجيا احلديثة
تعطلت لدى املستخدم هلا على املدى الطويل الكثري من
الوظائف الفسيولوجية ،وأبسط مثال ميكن سوقه هبذا الصدد
ضمور العضالت والعظام ،الناشئ عن عدم االستعمال،
إذ من املمكن أن يبدأ هذا النوع من الضمور يف الظهور
بسبب عدم إجهاد العضو ملدة طويلة ،مثلما حيدث يف
حاالت الراحة الطويلة يف الفراش ،أو وجود العضو داخل
قالب حمدد ،كبقاء العني يف ج مظلم مدة طويلة ،أو بقاء
الرجلني دون حركة ابلنسبة لطريح الفراش ،إخل .).هذا النوع
من الضمور ممكن عكسه بواسطة التمارين ،إال إذا كان
وخيما .األمر الذي حيدو برواد الفضاء يف أوضاع اجلاذبية
الصغرى أن ميارسوا التمارين الرايضية ابنتظام لتثبيط الضمور
يف العضالت واألعصاب الطرفية.
كان هذا جمرد مدخل لآلاثر السلبية هليمنة التكنولوجيا
احلديثة على احلياة املعاصرة ،ومن تلك اآلاثر السلبية ما هو
أعظم أثرا وأجل خطرا ..إنه اإلدمان بكافة صوره ،وابألخص
إدمان استعمال وسائل التواصل االجتماعي عرب اإلنرتنت،
كونه الظاهرة املََر ِضيَّة الغالبة على هذا العصر.

تعريف اإلدمان ببساطة
إن جوهر تعريف اإلدمان ميكن تلخيصه يف توقف املخ
عن إنتاج مركبات ضرورية للجسم ،كاهلرموانت واملسكنات
الطبيعية لآلالم ،نتيجة استمداده تلك املركبات من طريق
خارجي ،حبيث يتحول املخ من منتج وُمص ِّدر لتلك
املركبات املفيدة إىل جمرد مستورد ومستهلك هلا .وبطبيعة
احلال فإن االسترياد من اخلارج ال يتصف ابالنتظام ،مما خيل
بطبيعة استهالك املخ لتلك املركبات ،من هنا تنشأ أعراض
اإلدمان ،بسبب احتياج املخ إىل ما كان ينتجه بنفسه يف
السابق.
اإلدمان السلوكي ..إدمان عصر احلداثة
قد يتبادر إىل الذهن لوهلة أن الوصف السابق واملبسط
لإلدمان يقتصر على ظاهرة إدمان العقاقري فقط ،ولكن
هذه الفكرة منافية للصواب ،فجوهر اإلدمان واحد وأعراضه
نفسها ،مهما كان نوع ذلك اإلدمان ،عقاقرياي كان أو
سلوكيا ،فقد ثبت مؤخرا أن كيمياء املخ تتغري بتغري احلال
املزاجية للمرء ،إجيااب أو سلبا ،فيفرز املخ يف أوقات السعادة
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النفسية هرمون الدوابمني بشكل طبيعي ،وهو نفس اهلرمون
املتورط يف إحداث ظاهرة اإلدمان العقاقريي ،وبينما كانت
السعادة النفسية تتولد من قبل يف عامل الواقع بني أشخاص
طبيعيني ،ابت تولدها اآلن متعذرا ،إال يف حيز افرتاضي
رقمي .وليت األمر يقف عند هذا احلد!
واإلدمان السلوكي شكل من أشكال اإلدمان الذي يقع
فيه املدمن إبفراطه يف ممارسة سلوك يعتمد على املكافأة
غري املادية ،غاضا الطرف عن كل النتائج السلبية البدنية أو
العقلية أو االقتصادية أو االجتماعية .وقد بدا بوضوح اآلن
تعرضنا خلطر هذا النوع الثاين
أن تقنية االتصاالت احلديثة ّ
من اإلدمان .وأن منصات التواصل أبنوعها مثل:
 Facebookو  Twitterو  InstagramوLinkedIn

وغريها قد استنزفت احمليط االجتماعي الطبيعي كما كنا
نعرفه ،إذ تظهر لنا كل يوم املزيد واملزيد من الشبكات
االجتماعية اليت تدعوان للدخول إليها وإنشاء صفحة
خاصة لنا والتواصل مع اآلخرين من خالهلا.
يف البداية ،قد يبدو األمر وسيلة ممتعة ال غضاضة فيها
للتواصل مع أفراد األسرة واألصدقاء والزمالء ،ال سيما حني
تبعد بيننا وبينهم املسافات .ولكن مع مرور الوقت ،فإن
االستخدام الواسع االنتشار اآلن لإلنرتنت عموما ومواقع
التواصل االجتماعي خصوصا يف
عصران احلديث بدأت تلوح يف األفق
آاثره السلبية اخلطرية على احلالة
النفسية للبشر.
وقد أظهر التصوير العصيب وجود
تشابه الفت للنظر يف أداء الدماغ
بني املدمنني على اإلنرتنت ومتعاطي
املخدرات ،وابلتايل يعترب األفراد
التقوى

الذين هلم اتريخ يف إدمان املخدرات العقاقريية أكثر عرضة
إلدمان اإلنرتنت كمشكلة مقرتنة.
ويُعترب احملتوى اإلابحي أحد األسباب الرئيسية وراء اإلدمان
على اإلنرتنت .وال حتمي منصات املواقع االجتماعية
بشكل ٍ
كاف من آاثرها الضارة .فاملواقع اإلابحية
الشباب
ٍ
كالنمل األبيض تتغذى بسرعة على األسس الربيئة جملتمعنا.
وتشري العديد والعديد من الدراسات املتخصصة إىل أن
الرتدد على تلك املواد اإلابحية قد يسبب خل ً
ال يف الدارات
العصبية يف الدماغ ،وتلك الدارات هي املنوط هبا إجياد
الشعور ابملكافأة وإفراز الدوابمني سالف الذكر ،مما يسبب
نوعا من اخللل اهلرموين ويعمق من هوة اإلدمان على احملتوى
اإلابحي .الشيء األكثر إاثرة
للقلق هو أن األطفال دون
سن الـ  16سنة يتعرضون
آلاثره املدمرة ،األمر الذي حدا
بكثري من حكومات الدول
املتقدمة وكذلك املنظمات غري
احلكومية إىل اختاذ إجراءات
صارمة ضد هذه املواقع
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اإلابحية والقائمني عليها ،بنفس القدر الذي تعاملت به
مع مصنعي العقاقري املادية ،بدءا من السجائر ،فحظرت
بيعها ملن هم دون السن القانونية على األقل.
انتبه!! فطفلك عرضة لإلدمان السلوكي
وما يثري القلق أكثر هو أن األطفال معرضون هلذا النوع
من اإلدمان السلوكي ،فهناك نوع من االدمان الشديد متت
مالحظته لدى شرحية واسعة من مستخدمي وسائل التواصل
االجتماعي على حد سواء ،مبن فيهم األطفال ،وهو يزداد
يف سيطرته ويعرف ابسم االدمان على ألعاب الفيديو ،واليت
ابتت متاحة ضمن ما تقدمه منصات التواصل من خدمات
متنوعة ،كالتسوق ،ونشرات األخبار ،وحتديد املواقع ،وغري
ذلك .ووفقا لدراسات حبثية هناك صلة وطيدة بني إدمان
اللعب على احلاسب لدى الطفل وبني االكتئاب والوحدة
والتوتر .وهذا بدوره مينع الطفل من القيام بواجباته املدرسية
وإجناز مسؤولياته االجتماعية وخلق صداقات فعلية ،مما
يُعيق سالمته العقلية واجلسدية ومنوه.
يقضي الكثري من األطفال وقتهم يف املنزل بدال من االخنراط
يف نشاطات وهواايت واهتمامات ذات مغزى .فدور اآلابء
واملعلمني إذن حاسم يف محايتهم من ذلك اإلدمان ،ولكن
ما احلل إذا كانوا هم أنفسهم مدمنني؟!
مىت ندرك أننا مدمنون؟!
استخدام االنرتنت ،واألجهزة اللوحية واهلواتف الذكية اليت
أصبحت شائعة بشكل متزايد يف العامل ،جيعلنا نتساءل
عن املقياس الذي ميكننا من خالله إدراك أننا أفرطنا يف
استهالك التقنية!!
ومن الواضح أن جتربة استخدام اإلنرتنت ختتلف من شخص

فاملواقـع اإلباحيـة كالنمـل األبيـض تتغـذى برسعـة على
األسـس الربيئـة ملجتمعنـا .وتشير العديـد والعديـد مـن
الدراسـات املتخصصة إىل أن الرتدد عىل تلك املواد اإلباحية
قـد يسـبب ً
خللا يف الـدارات العصبيـة يف الدمـاغ ،وتلـك
الـدارات هـي املنـوط بهـا إيجاد الشـعور باملكافـأة وإفراز
الدوبامين سـالف الذكـر ،مما يسـبب نوعـا مـن الخلـل
الهرمـوين ويعمق مـن هوة اإلدمان على املحتوى اإلباحي.

إىل آخر ،فالبعض يستخدمونه ألجل العمل ،والبعض
اآلخر فقط ألغراض ترفيهية.
ولكن يف النهاية ،عندما يطول استخدامنا هلذه املنصات
ويصبح قهراي إىل حد التأثري على أدائنا اليومي يف املدرسة
والعمل وعالقاتنا الشخصية ،فهنا يكون استخدامنا
دائما التعرف
لإلنرتنت مبالغا فيه .ويقال أنه من األفضل ً
على املشكلة يف مراحلها األولية حىت يكون التدخل حللّها
انجحا متا ًما.
ً
يظهر إدمان اإلنرتنت عموما ووسائل التواصل االجتماعي
خصوصا يف أعراض جسدية وإدراكية وعاطفية ،هي
مؤشرات جيب أن تدفعنا إىل التعرف على املشكلة بسرعة.
من مجلة األعراض اجلسدية آالم الظهر ،والرقبة ،والصداع
الشديد ،واضطراابت الوزن ابلنقص أو الزايدة ،واضطراابت
النوم (صعوبة يف االستغراق يف النوم أو استمراريته) ،وعدم
وضوح الرؤية أو تشوشها ،ومتالزمة االنقباض الرسغي
(التنميل والوخز يف اليد والذراع الناجم عن العصب القابض
يف املعصم).
ومن مجلة األعراض اإلدراكية االنشغال ابإلنرتنت (التفكري
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املفرط فيما يقع به من أحداث وما يُلتقى هبم بواسطته
من أشخاص) ،والتشتت الذهين وقصور االنتباه بسبب
حتفيز مواقع التواصل االجتماعي للدماغ ابأللوان والصور
املتالحقة .وهناك أيضا االكتئاب الناشئ عن افتقاد
التالقي الطبيعي واالستعاضة عنه بلقاءات افرتاضية يف
عامل رقمي  ،%100كلما حاولنا التواصل مع البشر بطريقة
عميقة وعاطفية ،كسبنا فوائد التفاعل االجتماعي .هناك
أيضا مشاكل الذاكرة الناشئة عن عدم مرور املخ بتجارب
وأحداث حقيقية ،وذلك أنه يشارك اآلخرين جتارهبم
وأحداثهم عرب الشبكة ومواقع التواصل فقط .وأخريا وليس
آخرا ،هناك اإلرهاق واإلهناك الفائق بسبب املقدار اهلائل
من املعلومات الذي يتسبب ال حمالة يف إحداث الضغط
واالرتباك العصيب ،أو ما ميكن وصفه ابلضغط النفسي،
والذي تناولناه يف مقال سابق ،حيث يشعر املرء ابإلرهاق
واحلرية أمام كم البياانت اليت جيب استيعاهبا.
ومن مجلة األعراض العاطفية الشعور ابلذنب وتدين احرتام
الذات ،وعدم الرضا بسبب املقارنة املستمرة بني حياة
املرء وحياة اآلخرين ،والقلق ،واالنشغال الدائم ابملظهر
والسلوك ،واملزاجية ،وسرعة الغضب (خاصة عند حماولة
تقليل استخدام اإلنرتنت أو وسائل التواصل االجتماعي)،
والشعور ابلعزلة بسبب االنسحاب من اجملتمع ،واخلوف
من االستغناء عنه أو نسيانه ،وعدم القدرة على حتديد
األولوايت أو احرتام املواعيد وتواريخ االستحقاق ،ومشاعر
االبتهاج والبهجة أمام اهلواتف الذكية أو األجهزة اللوحية
وسلوكيات األكل الغري مناسبة خاصة اإلفراط يف الطعام
أثناء استخدام اإلنرتنت.
وتشري الدراسات إىل أن إدمان اإلنرتنت شائع ج ًدا بني
املراهقني والشباب الذين يعانون من االكتئاب ويعتقدون
التقوى

أنه مهرب مناسب من األفكار االكتئابية.
هذا وميكن أن يساهم الضغط النفسي والشعور بعدم
السعادة لدى بعض األشخاص يف إدماهنم على اإلنرتنت
واضطراب سلوكهم .وغالبًا ما يلجأ األشخاص الذين
يفتقرون إىل الدعم العاطفي والنفسي إىل اإلنرتنت أو
وسائل التواصل االجتماعي لسد احتياجاهتم .ومن هؤالء
األكثر عرضة للخطر من يعانون من اخلجل املفرط حيث
ال ميكنهم التواصل بسهولة مع أقراهنم.
أان مدمن!! فهل إىل شفائي من سبيل؟!
بعد أن أدركنا أن أكثران ليس مبنأى عن اإلدمان بكافة
أشكاله ،حان وقت البحث عن سبيل الشفاء ،والذي يبدأ
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ُّ
ابلتفكر
عادة بتحديد املشكلة وإدراك حجمها ،وذلك
ومساءلة الذات (االستبطان) ،وتلك هي اخلطوة األوىل
يف العالج.
مث يف اخلطوة الثانية ينبغي علينا فحص سلوك استخدامنا
لإلنرتنت عموما ،والتأكد من أن هذا االستخدام ال أييت
على حساب أولوايت أخرى كعملنا وأدائنا املدرسي
وعالقاتنا الشخصية واالجتماعية الواقعية أبي شكل من
األشكال.
ويف الثالثة علينا أن نسأل أنفسنا يف كل مرة عما إذا كان
رضاؤان مشروطا ببقائنا متصلني ابإلنرتنت مدة أطول أم
ال.
أما يف اخلطوة الرابعة فعلينا التحقق مما إذا كنا مزاجيني
أو سريعي االنفعال ،أو مضطربني إذا ما انقطع االتصال
ابإلنرتنت الي سبب طارئ.
واخلامسة ضمان عدم إخفاء طبيعة استخدامنا لإلنرتنت،
كما وكي ًفا ،عن عائلتنا وأصدقائنا ،إذ إن هذا التكتم يف حد
ًّ
ذاته الزمة تالزم املدمنني يف معظم األحوال.
واخلطوة السادسة سؤالنا أنفسنا عما إذا كان اإلنرتنت
ِّ
مهرب لنا من مشاكل احلياة اليومية أم ال.
يشكل ً
إن كانت إجاابتنا على التساؤالت يف اخلطوات الست
السالفة بنعم ،فهذا يدل على أن املشكلة ما زالت قائمة،
مما جيعلنا يف موقف احلاجة إىل تدابري أكرب كعيادة الطبيب
النفسي مثال.
جيب علينا مجيعا أخذ كل أنواع اإلدمان على حممل اجلد.
ألهنا ال تؤثر فقط على املدمن بل على مجيع من حوله
أيضا .فإذا كنت تعتقد أنك ال تستطيع التغلب عليه
وحدك وحتتاج إىل مساعدة خارجية اتصل مبختص عالج
إدمان معتمد ومدرب على تشخيص وعالج هذه املشكلة

ينبغي علينا جميعا أخذ كل أنواع اإلدمان عىل محمل
الجد .ألنها ال تؤثر فقط عىل املدمن بل عىل جميع من
حوله أيضا .فإذا كنت تعتقد أنك ال تستطيع التغلب
عليه وحدك وتحتاج إىل مساعدة خارجية اتصل
مبختص عالج إدمان معتمد ومدرب عىل تشخيص
وعالج هذه املشكلة الخطرية ،والله تعاىل هو الشايف.

اخلطرية ،وهللا تعاىل هو الشايف.
وعلى الرغم من استحالة العودة إىل الوراء يف أغلب
األحوال ،إال أن إبمكاننا البدء من جديد يف هذه اللحظة
وصنع هناية سعيدة.
ُ
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افتتاح المركز العالمي الجديد
للجماعة اإلسالمية األحمدية
رائعا للسالم وخدمة للبشرية»
«املسجد واملركز الجديد سيكونان ً
رمزا ً

مت بفضل هللا تعاىل افتتاح املقر الرئيس اجلديد للجماعة هذه املنطقة ،وكذلك ألعضاء اجملالس احمللية ،الذين أظهروا
اإلسالمية األمحدية بتاريخ  ،2019 /06/29والذي حيوي لط ًفا كبريًا وأثبتوا أهنم متساحمون ومنفتحون ،من خالل
إىل جانب املسجد املبارك اجملمع اإلداري والسكين.
متكيننا من إعادة تطوير هذا اجملمع.
وقد مت االفتتاح خالل حفل زاخر ألقى فيه إمام اجلماعة مث أكد حضرته على أمهية التعامل ابحلسىن مع اجلريان،
اإلسالمية األمحدية العاملية ،حضرة مريزا مسرور أمحد أيده وذلك وف ًقا لتعليمات القرآن الكرمي .ووضح أن اإلسالم
هللا تعاىل بنصره العزيز ،اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود وضع قانوان من القيم األخالقية جيب على املسلمني
 الكلمة الرئيسية وذلك يف إسالم آابد يف تيلفورد ،احلقيقيني تبنيها وعيش حياهتم مبوجبها حيث توجههم حنو
اململكة املتحدة ،الذي حضره أكثر من  300ضيف كيفية التفاعل مع أفراد اجملتمع اآلخرين .وأكد حضرته أن
مبا فيهم أعضاء الربملان وأعضاء جملس اللوردات وخمتلف اإلسالم ينص بشكل قاطع أن على املسلمني الوفاء حبقوق
الشخصيات املهمة إىل جانب السكان احملليني واجلريان ،جرياهنم ،سواء كانت تربطهم هبم عالقات شخصية أم ال.
وأوضح حضرته أن
وقد بدأ حضرته خطابه
املسلمني قد أُمروا أبداء
معربًا عن امتنانه هلم
حقوق هللا من خالل
حلضورهم احلفل.
عبادته عز وجل ،وأُمروا
ونقدم لكم يف ما يلي
أيضا أبداء حقوق
موجزا لكلمة حضرته
ً
إخواهنم من البشر بشكل
حيث قال:
عملي.
«أود أن أقدم خالص
مث حتدث حضرته عن
وامتناين
تقديري
املشاريع اإلنسانية اليت
وجلميع
جلرياننا
نفذهتا اجلماعة يف
السكان احملليني يف
املسجد املبارك ،اسالم آابد ،تلفورد  -اململكة املتحدة
التقوى
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مشهد عام لقاعة احلدث

املناطق النائية والفقرية من العامل.
مث قال حضرته :لقد عشت شخصيًا يف إفريقيا وشهدت
بشكل مباشر مستوايت الفقر والعوز الشديد اليت يعاين
منها السكان احملليون هنالك ..لقد رأيت ً
أطفال يف سن
املدرسة ميشون ألميال يوميًا حاملني أوعية كبرية على
رؤوسهم حبثًا عن املاء الالزم لالستخدام األسري ...إن
اجلهود اإلنسانية اليت تبذهلا اجلماعة اإلسالمية األمحدية
حتركها فقط املواساة واحلب الصادق للبشرية وال تريد أي
ثناء أو مكافأة أو تعويض يف املقابل .وأضاف حضرته أن
مجيع اخلدمات اإلنسانية اليت نقدمها بغض النظر عن الدين
أو املعتقد ..طموحنا ودافعنا الوحيد هو القضاء على معاانة
األبرايء واملساملني ومتكينهم من العيش حياة كرمية..
نقصر
ال نسعى يف هذا لنيل أي ثناء ،وال ُ
مساعدتنا على أشخاص أو جمموعات بعينها.
اضحا أننا نقدم جهودان هذه بغض النظر
وابلتايل ،فليكن و ً
عن الطبقة االجتماعية أو العقيدة أو اللون.
هذه هي مهمتنا ...هذا هو اإلسالم..

مث تطرق حضرته للحديث عن االندماج ،فقال:
ابلتأكيد ،ليست لدينا رغبة أبن نعيش حياة معزولة ،بل
نرغب يف االندماج وأن نكون مواطنني مسؤولني خندم ونفيد
اجملتمع احمللي.
يف الواقع ،هذا ما أعتقد أنه تعريف االندماج احلقيقي ..أن
متاما لبلد إقامتك ،وأن تلتزم بقوانني البلد،
تكون ً
خملصا ً
وتقوم خبدمة جمتمعك احمللي وتستخدم ملكاتك وقدراتك
من أجل حتسني بلدك.
واختتم حضرته كلمته:
أان على يقني من أنكم سرتون أبم أعينكم أن هذا املسجد
ائعا للسالم وخلدمة اإلنسانية،
واملركز سيكوانن ً
رمزا ر ً
وسيثبت أنه منارة للحب واالحرتام املتبادل واملواساة.
وقبيل اخلطاب الرئيس الذي ألقاه حضرته ،استمع احلضور
لكلمات عد ٍد من الضيوف ،كما ألقى أمري اجلماعة
اإلسالمية األمحدية يف اململكة املتحدة ،رفيق حياة احملرتم
الكلمة الرتحيبية وحتدث عن الغرض من بناء املساجد
والدور الذي تلعبه يف اجملتمع.
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بشرى لكم يا معشر اإلخوان

مواكبــة للتقــدم التكنولوجــي تُ ِطـ ُّـل جملــة التقــوى علــى قرائهــا
األع ـزاء يف ُحلَّــة إلكرتونيــة هبيــة ،وذلــك بعــد أن أطلــق حضــرة
أمــر املؤمنــن موقعهــا اجلديــد يف يــوم اجلمعــة املوافق  14يونيو
 2019من مسجد بيت الفتوح.
واجلدير ابلذكر يف هذا املقام أن اجمللة بدأت يف الصدور سنة
 1988كمطبوعة ثرية تعىن ابلشأن الثقايف بوجه عام والديين
بوجه خاص ،مث أصبحت متاحة عرب موقع اجلماعة الرمسي منذ
عــام  2001يف صــورة ملفــات «يب .دي .اف» أي كصــورة
ال نص .وعلى الرغم من إاتحة هذه الصيغة فرصة النشر على
اإلنرتنت ووصول اجمللة إىل القراء الذين يتعذر عليهم احلصول
عليهــا مطبوعــة ورقيــة ،إال أن هــذه الصيغــة مل تتــح إمكانيــات
البحث النصي املتعددة داخل إصداراهتا وذلك على مســتوى
الكلمــة ،أو املوضــوع ،أو الكلمــات املفتاحيــة ،حيــث كان

القارئ يتعامل مع احملتوى املنشور كصورة فحسب.
وبتوجيه ورعاية من حضرة أمري املؤمنني أيده هللا وللحفاظ على
ت ـراث اجلماعــة ابلدرجــة األوىل وجعلــه متاحــا وقابــا للبحــث،
ومتاشــيا مــع متطلبــات التقــدم التكنولوجــي مشــرت هيئة التقوى
عــن الس ـواعد وعقــدت العــزم علــى أن تتــاح للبحــث كل كلمة
نُشرت على صفحات التقوى منذ فجر أتسيسها.
وبعد مثابرة أعضائها إىل جانب فريق من املتطوعني َّ
متخضت
تلــك املســاعي عــن موقــع عصــري يتمتــع إبمكانيــات عديــدة،
حيــث أصبــح متاحــا للمتصفــح أن يبحــث داخل النص وعلى
مســتوى املوضــوع والكلمــات املفتاحيــة إىل جانــب اســتخراج
املقــاالت الــي كتبهــا أي مؤلــف عــر اتريــخ اجمللــة واســتخراج
املقاالت بناء على مواضيعها.
وإىل اتريــخ نشــر هــذا اإلعــان متكنــت أســرة اجمللــة مــن نشــر
إصــدارات الســنوات اخلمــس األخــرة كاملــة ،وأنمــل أن تُنشــر
ابقي املواد يف أقرب فرصة إن شاء هللا.
التقوى أصل كل خير

altaqwa.net
التقوى
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المحترم
ونال شرف ترجمته إلى اللغة العربية الداعية طاهر نديم
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وجهه املبارك
كان وجهه كتااب أي مائ ً
ال إىل الطول .ومع أن عمره كان
ما بني السبعني والثمانني عا ًما إال أن وجهه كان خاليًا
خليت جبهته من التضاريس اليت
من التجاعيد ،كما
ْ
تظهر عموًما عند من يعتاد التفكري الكثري ويعبس كثريًا
عند السخط والغضب .وكان الناظر إليه يرى على حمياه
عالمات السكينة والتبسم والسرور إذ كان خيلو من آاثر
احلزن والتفكري واهلموم والغموم.
كان سواد عينيه مياال إىل البين الفاتح وكانت عيناه كبريتني
وشبه مغمضتني تلقائيًا لثقل اجلفنة العلياّ ،
وتظلن يف حالة
غض البصر ما مل يفتحهما  قص ًدا ،وكانتا خافضتني
شرف  جمالس الرجال
حىت أثناء خطابه للناس .وإذا ّ
ظل أيضا خافض العينني ،وبسبب صفته هذه كثريًا ما

مل يكن يعلم  أثناء مكوثه يف البيت عن اآلخرين
املوجودين فيه.
واجلدير ابلذكر هنا أنه  مل يستخدم النظارات قط .مل
تكن عيناه تكل وتتعب من كثرة العمل .لقد كان هللا تعاىل
وعده حبفظ عينينه ومبوجبه بقيت عيناه حمميتني من املرض
والتعب إىل آخر حياته ،إال أنه كان يقول أبنين ال أستطيع
رؤية اهلالل يف يومه األول.
ال ًّ
كان أنفه مجي ً
جدا وكانت قصبة أنفه طويلة ومرتفعة يف
منتفخا.
استواء ،حبيث مل يكن أفطس وال ً
كانت أذانه متوسطتني أو أطول بقليل ولكنهما مل تكوان
معوجتني حنو اخلارج وال ملتصقتني ابلرأس بل كانتا مثل
ّ
قطعة املاجنو كبريتني من األعلى وصغريتني من األسفل.
وظل مسعه  بفضل هللا تعاىل جي ًدا إىل آخر حياته.
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كانت وجنتاه مجيلتني ال ممتلئتني وال غائرتني ،مل يكن عظم
خديه ابرًزا .ومل يكن حضرته مقرو َن احلاجبني.
جبهته وهامته املباركة
ذكاء ٌّ
حاد
كان جبينه واس ًعا سهال وعاليًا يرتشح منه ٌ
وفراسة عظيمة .وحبسب علم القياس والعرافة إن مثل هذه
اجلبهة منوذج للصفات العليا واألخالق الطيبة لصاحبها،
أي تلك اجلبهة اليت ال تكون ابرزة حنو األمام وال غائرة بل
فيها سهولة وهي مرتفعة وواسعة .بعض اجلباه تكون مرتفعة
إال أهنا ضيقة غري واسعة ،أما حضرته فكان جيمع فيه بني
الصفات الثالثة ،ابإلضافة إىل ميزة أنه قلما كانت تظهر
عليها التضاريس.
كان ضخيم اهلامة ،وكانت هذه الضخامة تزيده مجاال،
وكان متوازان من مجيع اجلهات أي كان يتسم ابلتوازن طوال
وسطحا .كان معظم رأسه سهال ومن
وعرضا وارتفا ًعا
ً
ً
اخللف أيضا كان مد ّوًرا رائ ًعا .كان واسع الصدغني مما كان
يدل على كمال عقله وفراسته.
شفتاه املباركتان
مل تكن شفتاه رقيقتني وال غليظتني ًّ
جدا حىت تبدو قبيحتني.
ً
مفتوحا عند سكوته.
متوسطا ،ومل يكن يبقى
وكان ثغره
ً
وكان معتا ًدا على تغطية فمه بطرف عمامته حني يكون
جالسا ال يتحدث .أما أسنانه املباركة فقد تسوست بعضها
ً
يف آخر عمره مما كان يسبب له األذى أحياان ،فمرًة صار
رأس أحد أضراسه حادًّا ًّ
جدا حبيث كان جيرح لسانه فطلب
تسويته ابملربد إال أنه مل خيلع سنّه قط .كان حضرته كثري
التسوك.
ّ
أحيان يف الصيف .كان حضرته
كانت عقبة قدميه تتشقق ً
التقوى

ثياب دافئة شتاء وصي ًفا على حد سواء ،وكانت
يلبس ً
تسبب له التعرق الكثري صي ًفا إال أنه مل تكن يف تعرقه أية
روائح ًّأي كان املوسم ومهما أتخر يف تغيري قميصه.
عنقه املبارك
كانت رقبته متوازنة من حيث الطول والسماكة .كان 
يهتم هبندامه الظاهري إىل حد ما اتبا ًعا ملطاعه النيب الكرمي
 دون املغاالة فيه ،فكان يهتم ابلغسل يوم اجلمعة وحيلق
شعره ويصبّغه ،ويستخدم بطريق مسنون السواك والزيت
والعطر واملشط واملرآة أيضا إال أن االهنماك يف هذه األمور
كان بعي ًدا من طبيعته.
لباسه
خاصا من
جيدر ابلذكر أوال أنه  مل يكن حيب نو ًعا ًّ
املالبس .كانت املالبس اجلاهزة ُتدى له يف آخر عمره
وال سيما الصدرية والسراويل والقمصان اليت كان أييت
هبا «شيخ رمحة هللا» الالهوري عند كل عيد تقريبًا هدية
أحيان
له ،وكان حضرته يلبسها عموًما .كما كان يطلب ً
تفصيل القمصان لنفسه .ويف معظم األحيان كان يشرتي
العمامة بنفسه .كانت مالبسه تُع ّد ابلكثرة وتُبذل أيضا
ابلكثرة نفسها وذلك ألن الناس كانوا يطلبوهنا تربًكا ويبلغ
هذا األمر درجة حبيث كان يعطي شيئًا من لباسه ألحد
فورا ليلبسه بدال منه .وبعض
تربًكا ويضطر إلعداد مثله ً
اإلخوة املتفهمني كانوا يُهدون حلضرته بعض املالبس مث
يطلبون منه أن يعطيهم قميصه املستخدم تربًكا هلم.
كانت هذه مجلة معرتضة ،واآلن امسعوا كيف كان مظهر
لباسه .كان حضرته  يلبس ما يلي بشكل عام:
القميص والسروال والصدرية واملعطف والعمامة .وإضافة

المجلد الثاني والثالثون ،العدد الثالث ،شوال وذو القعدة  1440هـ ،تموز /يوليو  2019م

31

إىل ذلك كان حيتفظ عنده مبنديل أيضا،
ويلبس اجلوارب يف الشتاء.
كانت السمة البارزة ملالبسه أهنا تكون
فضفاضة وواسعة .ومع أن املعاطف اليت
كان أييت هبا «شيخ رمحة هللا» تكون
من الطراز اإلجنليزي إال أهنا أيضا تكون
واسعة وفضفاضة وطويلة تبلغ إىل ما حتت
الركبتني .أما اجلبب أو القمصان اليت كان
يلبسها حضرته فكانت أيضا طويلة تبلغ
بعضها كعبيه ،كذلك كانت قمصانه
وصدريته أيضا واسعة.
مل يكن حضرته  يلبس السرتة الداخلية
بل كان يضيق ذرًعا لضيقه ،أما القميص
الدافئ الذي كان يلبسه شتاء فكان
مفتوحا ،كذلك يرتك
يرتك زره العلوي
ً
أزرار الصدرية والسرتة اخلارجية وأكمامها
مفتوحة دوًما ،وكان عمله هذا يتوافق مع
ني﴾ حييث كان
﴿ َوَما أََن ِم َن الْ ُمتَ َكلِّ ِف َ
خيالف مزاجه التقيد ابلقيود املصطنعة غري
الضرورية شرعا .مل يكن يهتم جبودة اللباس
سيدان املسيح املوعود  ومع حضرته جنله حضرة املصلح املوعود 
وال بتفريشه (إلزالة الغبار وما شابه عنه)،
وهل كان مجيع األزرار يف ثقاهبا أم ال،
بل كان يتوخى من اللباس الغرض احلقيقي فحسب وهو كان لباسه دافئًا يف بضع السنوات األخرية من حياته.
سرت العورة .لقد رؤي مرارا أنه أدخل الزر يف غري ثقبه ،بل أي كان بسبب اعتالل صحته يلبس املعطف والصدرية
رؤيت ً
أحيان أزرار الصدرية أُدخلت يف ثقاب السرتة .كان والسروال الدافئ يف الصيف أيضا .مل يكن الربد يوافق طبعه
ّ
جل اهتمامه منصبًّا كل حني وآن على مهمته العظيمة لذلك كان يلبس عموًما املالبس الدافئة إال أنه كان يلبس
قميصا من القطن الرقيق .كان سرواله
وكان منشغال إبصالح األمة لدرجة مل يكن يهتم إبصالح صي ًفا حتت املعطف ً
مالبسه.
من السراويل احملتشمة واملعروفة آنذاك( .كان يلبس سرواال
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فضفاضا يف البداية ولكنه تركه يف آخر عمره ).ويف بعض
ً
هنارا وينام أيضا
أايم الصيف كان يلبس إز ًارا يف البيت ً
البسا ذلك اإلزار.
ً
أحيان ً
كان حضرته يلبس الصدرية عموًما يف البيت وال يلبس
املعطف إال عند خروجه منه ويف أايم الربد القارس كان
يلبس أحياان معطفني ابإلضافة إىل سرتة من اجللد.
كان حضرته حيمل منديال يف جيب الصدرية أو املعطف،
وكان منديله كبريًا نو ًعا ما ،ومل يكن يستخدم منديال صغريًا
عم استخدامه اآلن كموضة .كان حضرته يربط يف أطرافه
ّ
املسك أو بعض األدوية اليت كان يستخدمها ابإلضافة
إىل بعض الرسائل اهلامة وبعض النقود اليت يقدمها بعض
الناس هدي ًة له يف املسجد .كان  يضع عنده ساعة
أيضا ولكنه كان ينسى شحنها لذلك كان توقيتها خاطئًا
عموًما .ومبا أن ساعته خترج دائما من جيبه عند إخراج أي
شيء آخر منه لذلك كان يربطها يف منديله ،وكان يضع
عنده الساعة ملعرفة الوقت وليس للزينة.
مل يكن الناظر إليه يشعر ولو للحظة واحدة أن هناك تكل ًفا
يف حياته أو يف مالبسه أو أنه مشغوف ابلزينة واجلمال
حيب
الظاهري ،غري أنه عمال بـ ﴿ َو ُّ
الر ْج َز فَا ْه ُج ْر﴾ كان ّ
دائما النظافة يف كل شيء ويكره القذارة والوسخ ،وكان
ً
يهتم ابلنظافة إىل هذه الدرجة أنه عند عدم وجود أي
خادم يف البيت كان  بنفسه يقوم بوضع املواد لتنظيف
املرحاض وقتل اجلراثيم.
كانت عمامته من قماش رقيق من القطن وكان طول ثوهبا
قرابة عشرة أمتار .كان حضرته يرتك جانبها  -الذي كان
أحيان أيخذ بطرفها
يبلغ خاصره  -متدليًا على ظهره ،و ً
هذا ويغطي به فمه عندما كان يسود الصمت على اجمللس.
البسا
كان يلبس حتت العمامة طر ً
بوشا ً
انعما .وكان يظل ً
التقوى

حمربة املسيح املوعود 

هذا الطربوش يف البيت عند خلعه العمامة وكان هذا
انعما ومل يكن من نوع غليظ صلب.
الطربوش ً
كان حضرته يستخدم اجلوارب يف الشتاء وميسح عليها
أحيان
أيضا عند الوضوء .وعند اشتداد الربد كان يلبس ً
أحيان
زوجني من اجلوارب ،إال أنه مل يكن يستوي اجلراب ً
على قدمه حبيث كان جزء منه يتدىل من طرف أصابع
أحيان كان يظهر كعب اجلراب على ظهر القدم،
القدم أو ً
مقلوب واآلخر سليما.
أحيان أخرى كان أحد اجلوربني ً
و ً
كان ميسح على اجلوربني حىت ولو متزق أحد اجلوربني قليال
من مكان ما ،وكان يقول أبن أصحاب رسول هللا  كانوا
أحيان.
ميسحون على اخل ّفني خترج منهما أصابع أقدامهم ً
تقليدي ًّأي كان نوعه سواء كان
كان يستخدم حذاء
ً
لدهيانوي أو سليم شاهيًا بشرط
بوتوهاري أو الهوراي أو
ً
ً
إجنليزي قط،
أن يكون واس ًعا نو ًعا ما ،مل يلبس  بو ًطا
ً
البسا نو ًعا من احلذاء التقليدي املعروف
كما مل أر حضرته ً
ابسم «غرغايب».
إذا كان احلذاء ضيقًا فكان حضرته يطوي خلفيته ولكنه
مل يكن خيرج إىل اخلارج مبثل هذا احلذاء.
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أذكر شيئا آخر مع اللباس وهو أنه كان حيمل العصا .مل
يكن يستعمله يف البيت وال عند ذهابه إىل املسجد املبارك
إال أنه كان حيمله عند خروجه إىل املسجد األقصى أو إىل
التنـ ّزه .كان حيب أن يكون خشب العصا متينًا ً
ومسيكا نو ًعا
ما إال أنه مل يكن يتوكأ عليها كما يفعله العجائز.
رداء ً
مسيكا
يف الشتاء كان حضرته أييت املسجد مر ً
تدي ً
من الصوف على كتفيه عموًما ،وكان يبسطه على املصلى
أمامه ،وعند جلوسه كان يغطي به قدميه.
أما االهتمام الظاهري ابملالبس فكان خيلع معطفه وصدريته
وعمامته ويضعها مكان وسادته .إن الناس احلذرين يعلقون
مثل هذه املالبس على ّ
العلقة وقاية للتجاعيد والوسخ إال
أنه إذا كانت مثل هذه املالبس تُفرك على السرير حتت
صباحا إىل حالة لو رآها
الرأس واجلسد فال بد أهنا تؤول ً
من يهوى املوضة ويعادي التجاعيد ألمسك متأس ًفا رأسه
بيديه الكلتني.
كان حضرته خيلع مالبسه العادية ويلبس اإلزار التقليدي
يف هنار الصيف عموًما ويف لياليه يف معظم األحيان .وكان
أحيان للطفح اجللدي بسبب احلرارة املرتفعة.
خيلع قميصه ً
كان إزاره يصل إىل نصف ساقه يف معظم األحيان ،ومل
أذكر قط أنه انكشف ما فوق ركبته يف هذه احلالة.
كان حيمل بعض املفاتيح اليت كان يربطها يف منديله أو مع
إزاره .مل یعتد حضرته على ارتداء سرتة من الصوف ،كما مل
تدي حلافًا من الصوف .إمنا كان يستخدم رداء
يكن خيرج مر ً
صوفيًا أو حرا ًما ،ولكنه مل يكن يرتديه على رأسه بل يضعه
على رقبته وكتفيه .مل يكن حضرته معتا ًدا على استخدام
الوشاح أو القفازات.
كان سريره حيتوي على وسادة وحلاف به مخسة أو ستة
كيلوات من القطن وكان طول السریر وعرضه ال أبس

حضرة مرزا غالم أمحد القادايين 

اشا دافئًا صي ًفا وشتاء بسبب عدم
به ،وكان يستخدم فر ً
مالءمة طبعه مع الربد .كان كثريًا ما ينجز ّ
جل أعماله
املتعلقة ابلكتابة والتأليف على السرير فكان القلم والدواة
والكتب وغريها تظل موجودة على السرير ألن هذا املكان
ابلنسبة له كان ميثّل كرسيًا وطاولة ومكتبة أيضا .وكان هذا
املكان أيضا يقدم بشكل واضح مشهد اآليةَ ﴿ :وَما أََن
ني﴾.
ِم َن الْ ُمتَ َكلِّ ِف َ
أمرا آخر وهو أنه مل يكن يغري مالبسه يوميًا
نسيت أن أذكر ً
كما هي عادة األثرايء ،بل كان يغريها عندما كان يطرأ أي
تغري على نظافتها.
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الدي ِني َِة
ات ِ
َك ْن ُز المَ ْع ُل ْومَ ِ

إعداد الداعية :حممد أمحد نعيم

س :مىت تويف املسيح املوعود ؟
ج :يف 1908/5/26م مبدينة الهور.
س :من َّ
إماما؟
صلى على املسيح املوعود  اجلنازة ً
أحب شخص إليه  ،وهو سي ُدان نور الدين .
جُّ :
س :ما هي تفاصيل ِ
فاجعة اجلماعة بوفاة إمامها ،وكيف
ضمد هللا جراحها إبقامة اخلليفة األول له ؟
َّ
ج :إن يف تفاصيل هاتني الواقعتني ما جيعلنا نزداد إمياان
وإخالصا وثقة يف هللا ربنا.
بعض األمراض اليت
كانت أم املؤمنني رضي هللا عنها تعاين َ
لزِمتها يف أواخر شهر أبريل /نيسان 1908م ،وكانت ترغب
يف الذهاب إىل الهور بغية العالج عند طبيبة خمتصة ،بينما
كان املسيح املوعود  قد أعلِ َم يف ضوء بعض اإلهلامات
إىل أن موته وشيك ،ومن مث كان مرتددا يف الذهاب إىل هناك،
هتمه .لذلك رّكز على
لكن رغبة أم املؤمنني أيضا كانت ّ
التقوى

أيضا ،ويف
الدعاء ،وطلب من بعض أفراد اجلماعة أن يدعوا ً
ذلك تقول ابنته «السيدة نواب مباركة بيغم رضي هللا عنها»
أنه  قال هلا :أمامي مهمة أطلب ِ
الدعاء،
منك خبصوصها َ
وإذا ر ِ
أيت يف املنام شيئا فأخربيين .فرأت رضي هللا عنها يف
املنام أهنا صعدت إىل الطابق العلوي ،حيث جيلس املولوي نور
الدين وهو ميسك بكتاب ويقول انظري! هذا الكتاب يضم
ما أوحي إىل املسيح املوعود  خبصوصي ،وإنين أبو بكر.
أطلعت املسيح املوعود  يف اليوم التايل على ما رأتْه
وحني
ْ
تقصي هذه الرؤاي على أحد ،حىت على أمك».
قال هلا« :ال ّ
وأخريا ّقرر  أن يسافر إىل الهور يف 1908/4/29م
حيث أقام يف البناية األمحدية ،وظل جيتمع أبفراد اجلماعة
بعض ِعلية
حضر للقائه ُ
هناك ويلقي عليهم املواعظ ،كما َ
القوم من غري األمحديني رغبة منهم يف زايرته .بدأ املولوي نور
الدين  إبلقاء دروس القرآن هناك ،ومن مث كان املسيح
املوعود  يداوي أبنفاسه املقدسة أسقام الناس الروحية من
جهة ،ومن جهة أخرى كان املولوي ميهد الطريق القتناع الناس
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بصدقه  إبزالة وساوسهم من خالل النصائح واملواعظ .يف
 1908/5/17أقيمت مأدبة طعام كبرية ابقرتاح من املسيح
املوعود  بقصد أتمني الغذاء الروحي لكبار الهور ،وملا
كان  عليال ،فقد طلب من املولوي نور الدين أن يقرأ
شيئا على مسامع الضيوف الكرام ،وما كاد أن يبدأ خطابه
شرف  اجمللس
 امتثاال ألمر املسيح املوعود  -حىت ّمزوًدا بقوة غيبية مما أنزل عليه من وحي يقول «إين
حبضوره ّ
مع الرسول أقوم» وبدأ خيطب يف الناس مباشرة ،وكان ذلك
يف الساعة احلادية عشرة قبل الظهر ،وملا مضت على اخلطبة
ساعة ،قال  للحضور :ميكن أن أهني اخلطاب إذا أردمت،
لتتناولوا الطعام ..لكن مجيع السامعني قاطبة أظهروا رغبتهم يف
أن يستمر يف اخلطاب قائلني :إن هذا الطعام املادي أنكله
كل يوم ،أما الغذاء الروحي هذا فهو غري متوفر كل يوم ،وال
نفوز به يف كل مكان ،فأكمل  الكالم ،وكان له أتثري
كبري يف النفوس ،وملا كان هذا اخلطاب موجها إىل طبقة معيّنة
من الناس ،فقد طرح بعض السادة أن تكون له  حماضرةٌ
حيضرها عامة الناس ،فقبِل  هذا االقرتاح ،وبدأ يكتب
موضوعا بعنوان «بيغام صلح» أي (رسالة الصلح) يتلخص
ً
ٍ
يف أن حيرتم أتباع كل داينة مؤسسي الدايانت األخرى،
ويذكروهم خبري فقط وإن كانوا غري مستعدين لتصديقهم،
وينبغي أن ميتنعوا عن السب والشتم ،حبيث يذكر املسلم أنبياء
اهلندوس ابحرتام ،ويف املقابل جيب أن حيرتم اهلندوس أيضا
نبينا املصطفى  ،وكتب :إننا مستع ّدون للتصاحل مع ذائب
الغاابت وأفاعى األراضي القفراء ،إال أننا غري مستعدين أبي
شكل من األشكال للتصاحل مع أولئك الذين يطلقون الشتائم
على من هو أحب إلينا من آابئنا وأوالدان ومن الناس أمجعني.
لقد أكمل  هذا الكتاب القيّم يف حياته ،إال أنه من سوء
احلظ مل يُقرأ يف حياته ،وقد قرأه األستاذ اخلواجة كمال الدين
بعد وفاة املسيح املوعود  يف عهد اخلليفة األول وإبذن

مرقد سيدان مرزا غالم أمحد القادايين 

منه  يف 1908/6/21م يف حشد يضم آالفا من الناس
يف قاعة جامعة البنجاب برائسة القاضي برتول جندر احملرتم.
ٍ
ً
منهمكا يف
خفي -
كان املسيح املوعود  - لباعث ٍّ
أتليف هذا الكتيِب -رسالة الصلح -لدرجة َّ
متكن من إهنائه
ّ
حىت صالة العصر يف  ،1908/5/25مث بعد الصالة خرج
كاملعتاد للنـزهة لكنه عاد عاجال ،وكان - كما سبق
ذكره -عليال نتيجة اجلهد الدماغي املتواصل والتعب املضين،
وأتليف هذا الكتاب تسبّب يف ضعفه أكثر ،األمر الذي
ُ
جسمه العليل،
سبّب له نوبة إسهال مل يستطع أن يقاومها ُ
فطلب  املولوي نور الدين والدكتور السيد حممد حسني
شاه رضي هللا عنهما ،فحضرا إليه ،فوص َفا له أدوية منشطة
وغادراه ظنًّا منهما أن النوبة انجتة عن األعمال املضنية دماغيًا،
وأن هذه األدوية ستزيل التعب وتبعثه على النوم ،ومن مث
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سيتحسن .لكنه يف الساعة الثانية ليال أصابه إسهال شديد
أوشك أن يتوقف بسببه النبض متاما ،فطلب  املولوي
نور الدين ،والدكتور السيد حممد حسني شاه ،والسيد
اخلواجة كمال الدين ،والسيد الدكتور مرزا يعقوب بيك وقال
هلم :لقد أصابين إسهال شديدِ ،
فصفوا يل دو ًاء ،وأردف
قائال« :عاجلوين وادعوا يل أيضا ،فاحلقيقة أن الدواء يف
فباشروا العالج ومل يفارقوه نظرا لوضعه احلرج،
السماء»َ .
وظلوا يسعون جاهدين لعالجه لكن دون جدوى .كان 
يشعر ابجلفاف يف لسانه وحلقه ،غري أنه راح يردد بني حني
تيمم 
وآخر« :اي إهلي ،ايحبييب»..ومع ضعفه الشديدّ ،
وأخذ يصلي الفجر ،وقد ُغشي عليه أثناء الصالة ،واستفاق
اضحا أنه
بعد قليل وأدى الصالة كاملة .ويف الصباح ابت و ً
يف اللحظات األخرية من حياته ،وقبيل الظهر فاضت روحه
الطاهرة ،وانتقل إىل الرفيق األعلى ،إان هلل وإان إليه راجعون.
واجلدير ابلذكر أنه  - يف أثناء أتليف كتاب رسالة
الصلح  -تل ّقى من هللا أح َد األايم وحيًا ينص على ما يلي
«الرحيل مث الرحيل ،واملوت قريب» .هذا الوحي ،وإن كان
يتكلم  خبصوصه ومل
ال حيتمل أي جمال للتأويل ،مل ْ
يشرحه عن قصد ،لكنه ابلنظر إىل مثل هذا الوحي قالت له
ْ
أم املؤمنني ذات يوم وبدافع القلق واالضطراب :لِ ُنع ْد اآلن
إىل قاداين .فقال هلا « :سنذهب مىت ذهب هللا بنا هو
نفسه».
يقول مرزا بشري أمحد  :كان املصلح املوعود  عند
وفاته  ،يف التاسعة عشرة من عمره ،وهو يقول خبصوص
مرض والده  ووفاته :كانت صحة املسيح املوعود 
دخلت
على ما يرام حىت مساء 1908/5/25م ،وحني
ُ
البيت ليال بعد صالة العشاء ،وجدته يتناول العشاء مع أم
املؤمنني على السرير .استلقيت على سريري وأخذَين النوم،
ويف اهلزيع األخري من الليل وقبيل الفجر أيقظين أحدهم،
التقوى

ورمبا استيقظت تلقائيا بسبب أصوات الناس ،فإذا سيدان املسيح
املوعود  يعاين ضع ًفا شدي ًدا بسبب اإلسهال ،فلما طلع
الفجر محلنا سريره من الباحة إىل داخل الغرفة ،مث بعد قليل
حني طلع الفجر سأل  إذا كان قد حان وقت الصالة؟
فقال أحد املوجودين ،ولعلّه الشيخ عبد الرمحن :نعم اي سيدي
قد حان .فتيمم  مستلقيا وبدأ الصالة .ويف الساعة التاسعة
تقريبا تدهورت صحته ًّ
جدا.
يتابع مرزا بشري أمحد  رواي ًة عن أم املؤمنني رضي هللا عنها
«قالت أم املؤمنني عندما استفحل الوضع بسبب الضعف
الشديد ،سألتُه :هل نستدعي املولوي نور الدين؟ فقال :نعم،
وقال :أيقظوا حممودا ..مث سألتُه :هل أاندي صهران (حممد علي
خان)؟ وال أتذكر هل رّد على ذلك أم ال» .ويف الساعة العاشرة
تضر ،ووثقنا أنه يف الظاهر مل يبق أي بصيص
تقريبا بدأ ُ ي َ
من األمل يف حياته .وإىل تلك الساعة كانت أم املؤمنني رضي
هللا عنها منصرفة إىل الدعاء مبنتهى الصرب والتحمل ،ومل يكن
على لساهنا غري الكلمات التالية «اي إهلي قد انقضت حياتُه
فهب له حيايت أان أيضا» ولكن حني ظهرت
يف خدمة الدينْ ،
حالة االحتضار قالت ابكية بكلمات تفيض ابألمل واحلرقة
املتناهيتني« :اي إهلي؛ اآلن يفارقُنا عبدك هذا ،فال تُفارْقنا
أنت» ،ويف الساعة العاشرة تقريبا ،تنفس نفسا طويال وصعدت
روحه الطاهرة إىل عتبات موالها احلبيب اخلالد الدائم احلي
القيوم ،إان هلل وإان إليه راجعونُ ﴿ .ك ُّل َم ْن َعلَْيـ َها فَا ٍن * َوَيـْبـ َقى
َو ْج ُه َربِّ َك ُذو ال ِ
َْالل َواإل ِْك َرام﴾ (الرمحن)28-27 :
مجعت ّأم املؤمنني أوالدها،
وُبـ َعيد وفاة املسيح املوعود ْ 
ونَ َصحتْهم نصيحة جتدر أبن تُكتَب مباء الذهب ،فقد قالت
هلم  -وفق رواية السيدة مباركة بيغم بنت سيدان املسيح املوعود
النظر إىل البيت اخلايل على أن
 :-اي أوالدي ال يبعثنّكم ُ
حتسبوا أن أابكم مل يرتك لكم شيئا ،كال بل ترك لكم يف السماء
كنـز األدعية اهلائل الذي سيظل يصلكم يف أوانه.
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